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Resumo
SANFELICE, R. C. Incorporação de nanopartículas metálicas a polímeros conjugados.
Preparação, caracterização e utilização na fabricação de filmes nanoestruturados.
Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2014.
O objetivo principal deste trabalho de doutorado foi a confecção de materiais híbridos
formados a partir da união de nanopartículas de ouro com o polímero poli(3-hexiltiofeno)
(P3HT). Os materiais híbridos foram obtidos através da produção de filmes de Langmuir e
Langmuir-Schaefer (LS). Nanopartículas de ouro foram sintetizadas em fase aquosa (NpAu),
utilizando o método de Turkevich e também, encapsuladas com 1-Octadecanotiol
(NpAuOctatiol), apresentando solubilidade em clorofórmio. As NpAu foram utilizadas na
subfase de uma cuba de Langmuir e o P3HT espalhado na interface ar/água. Ao transferir o
filme de Langmuir formado para um substrato sólido, na forma de filme de LangmuirSchaefer (deposição horizontal) foi possível obter um material híbrido contendo NpAu e
P3HT. As NpAuOctatiol foram utilizadas para preparação de filmes LS híbridos através do
espalhamento de soluções contendo uma mistura de P3HT com NpAuOctatiol com diferentes
proporções. A presença das nanopartículas de ouro foi comprovada, principalmente, pelas
imagens de MEV-FEG. Os filmes LS do P3HT apresentaram anisotropia ótica, permitindo
inferir o tipo de orientação das moléculas tanto nos filmes de Langmuir como LS. A
incorporação das nanopartículas de ouro no filme influencia na orientação do P3HT, bem
como no processo fotodegradativo. Esses filmes foram utilizados em testes de sensibilidade
para vapores de compostos orgânicos e água através de medidas de absorção da luz visível.
Os filmes apresentaram sensibilidade apenas para três dos solventes testados: tolueno, THF e
clorofórmio. Os filmes de P3HT apresentam comportamento eletrocrômico, e esse efeito pode
ser observado através da aplicação de potencial por voltametria cíclica durante o registro do
espectro de absorção no visível dos filmes. Comportamento eletrocrômico similar foi
observado em todos os filmes LS, os quais apresentaram reversibilidade da cor inicial
somente com a passagem do potencial inverso ou após certo tempo, o que não se observou
para os filmes spin-coating, que apresentou recuperação da cor imediatamente após o
potencial ser interrompido. Esse fato indica que o maior ordenamento dos filmes LS mantém
a dopagem do filme por mais tempo, e que a presença das nanopartículas de ouro não altera
essa propriedade.
Palavras-Chave: Nanopartículas de ouro, Politiofenos, Filmes de Langmuir

Abstract
SANFELICE, R. C. Metal nanoparticles Incorporated in conjugated polymers. Preparation,
characterization and use in the manufacture of nanostructured films.
Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2014.
The main aim of this doctorate work was the preparation of hybrid materials formed
from the union of gold nanoparticles with the polymer poly (3-hexylthiophene) (P3HT). The
hybrid material was obtained through the production of Langmuir and Langmuir-Schaefer
(LS) films. Gold nanoparticles were synthesized in aqueous phase (AuNp) using the Turkvich
method and encapsulated with 1-Octadecanethiol (AuNpOctathiol) with solubility in
chloroform. The AuNp were used in the subphase of a Langmuir trough and the P3HT was
spread at the air/water interface. When the Langmuir film was transferred, forming the
Langmuir-Schaefer films (horizontal deposition), it was possible to get a hybrid material
containing AuNp and P3HT. The AuNpOctathiol were used for the preparation of hybrid LS
films through the spreading of a solution containing a mixture of P3HT and AuNpOctathiol
with different proportions. The presence of gold nanoparticles has been demonstrated mainly
by FEG-SEM images. The LS films of P3HT showed optical anisotropy, allowing to infer the
type of orientation of the molecules in both Langmuir and LS films. The incorporation of gold
nanoparticle in the film influenced the orientation of P3HT, as well as the process of
photodegradation of LS films. These films were used in sensitivity tests for vapor of volatile
organic compounds and water through measurements of visible light. The films showed
sensitivity only for three of the tested compounds: toluene, THF and chloroform. P3HT films
exhibited electrochromic behavior and this effect can be observed by applying potential
through cyclic voltammetry during the registration of the absorption in the visible spectrum of
the film. A similar Electrochromic behavior was observed in all LS films, showing
reversibility of the initial color only with the passage of the reverse potential, or after a certain
time. Such behavior was not observed in Spin-coating films, which showed recovery of the
color immediately after stopping the potential. This fact indicates not only that greater order
of LS films maintains the film doping, but also the presence of gold nanoparticles does not
change this property.
Keywords: Gold nanoparticles, polythiophenes, Langmuir films
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Apresentação
Polímeros conjugados, em especial os politiofenos, vêm despertando interesse
crescente em estudos que exploram suas propriedades como condutividade,
luminescência e cromismo, para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, células
solares e sensores dos mais variados tipos

(1, 2)

. A incorporação de nanopartículas de

ouro e prata a esses polímeros é uma possibilidade de modificar ou intensificar suas
propriedades, aumentando a gama de possíveis aplicações

(3,4)

, pois apresentam

propriedades óticas, elétricas e catalíticas únicas (5, 6).
Materiais híbridos de derivados do politiofeno e nanopartículas de ouro podem
ser obtidos de diferentes formas, e uma delas é a fabricação de filmes finos. Neste
trabalho, nanopartículas de ouro foram incorporadas ao poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) na
forma de filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS). As propriedades de
eletrocromismo e solvatocromismo do polímero foram estudadas nos filmes LS, sendo
analisadas e correlacionadas com o tipo de técnica de formação dos filmes utilizada e
com a presença/ausência das nanopartículas de ouro. A obtenção dos materiais foi
realizada nas seguintes etapas:
(1) Obtenção de nanopartículas com diferentes tamanhos e formatos:
nanopartículas de ouro (NpAu) foram obtidas em fase aquosa pelo método de Turkvich,
no qual são reduzidas e estabilizadas com citrato de sódio. Também foi possível a
síntese de nanopartículas de ouro encapsuladas com 1-Octadecanotiol (NpAuC18Tiol),
formando tiolatos, que apresentaram solubilidade em clorofórmio e outros solventes
voláteis.
(2) Incorporação das nanopartículas ao P3HT: primeiramente foram feitos filmes
do P3HT puro, utilizando diferentes concentrações em clorofórmio para o estudo dos
filmes de Langmuir e tentativas de obtenção de filmes LB e LS. Foi possível obter
filmes LS com diferentes números de camadas e pressões de deposição para todas as
soluções estudadas e com isso determinar a melhor condição a ser usada nos
experimentos seguintes. Nessas condições, pode-se obter filmes híbridos de P3HT com
nanopartículas de ouro de duas formas, utilizando NpAu na subfase da cuba de
Langmuir e com NpAuC18Tiol em misturas com o P3HT em clorofórmio espalhadas na
superfície.
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(3) Testes de cromismo: Os filmes de P3HT puro e do material híbrido tiveram

suas propriedades crômicas avaliadas em função da exposição a compostos orgânicos na
forma de vapor, utilizando-se câmaras de exposição desenvolvidas em trabalhos
anteriores. As propriedades crômicas também foram avaliadas pela aplicação de uma
diferença de potencial por voltametria cíclica realizada simultaneamente com a
espectroscopia de absorção.
O texto desta tese está dividido em cinco capítulos. No capítulo 1, descrevemos
o processo de síntese e caracterização de nanopartículas de ouro em fase aquosa e
orgânica. No capítulo 2, mostramos a incorporação das nanopartículas de ouro no P3HT
através da fabricação de filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer. No capítulo 3, os
filmes de P3HT puro e de P3HT contendo nanopartículas de ouro foram utilizados em
testes de solvatocromismo frente a passagem de solventes específicos. No capítulo 4,
realizamos estudos de eletrocromismo utilizando voltametria cíclica nos filmes e por
fim, no capítulo 5, apresentamos as conclusões desse trabalho e algumas perspectivas de
trabalhos futuros.

Objetivos
O principal objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização de filmes de
Langmuir e Langmuir-Schaefer do polímero conjugado derivado do politiofeno Poli(3hexiltiofeno) (P3HT) e nanopartículas de ouro e o estudo de algumas propriedades
crômicas que possam ser aplicadas futuramente em dispositivos ópticos.

Capítulo 1
Síntese e Caracterização de Nanopartículas de
Ouro

Introdução

Existem registros de utilização de nanopartículas desde a antiguidade, em
tempos que se predominava a cultura Greco-Romana. Um dos mais antigos objetos que
se tem conhecimento da utilização de nanotecnologia, embora esse conceito ainda não
fosse conhecido, está representado na Figura 1, que ilustra a imagem do copo de
Licurgo, uma relíquia de cerca de 400 a.C. Este objeto apresenta como principal
característica o fato de apresentar cor verde ao ser visualizado por reflexão de luz e
vermelho quando observado por transmissão, isso porque ele foi feito com
nanopartículas de ouro e prata incorporadas em sua estrutura vítrea.

Figura 1- Copo de Licurgo, peça da cultura Greco-Romana usando nanopartículas como corante.
Observação por reflexão (esquerda) e por transmissão da luz (direita) (7)
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Embora conhecido desde a antiguidade, o termo “nanopartículas” apareceu

primeiramente em trabalhos da década de 1980 de K. H. Bennemann et al.

(8)

, M. D.

Morse et al. (9), P. Jena et al. (10) e A. Henglein et al.(11), e nos anos seguintes o número
de publicações sobre esse assunto aumentou consideravelmente, como é observado na
Figura 2. O termo “gold nanoparticles” somente apareceu nos títulos de trabalhos
publicados na década de noventa, e também apresentou um aumento significativo do
número de publicações.

Número de publicações

25000

Nanopartículas
Nanopartículas de Ouro

20000

15000

10000

5000

0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Ano de publicação
Figura 2- Relação entre as publicações de trabalhos que apresentam em seus títulos “nanoparticles” e
“gold nanoparticles” com o tempo, desde a década de 80 até meados de 2014 (fonte da pesquisa – ISI
Web of Knowledge em 01/07/2014).

Materiais em escala nanométrica despertam o interesse de pesquisadores devido,
principalmente, a duas importantes propriedades, que são a sua elevada área de
superfície e a possibilidade de obtenção de uma vasta variedade de cores de suas
suspensões. A maior área de superfície comparada à mesma quantidade de massa do
material na sua escala macroscópica pode ser explicada com o auxílio da Figura 3 e da
Tabela 1. Elas apresentam a relação entre a área de superfície para cubos com o mesmo
volume total, mas formados por cubo menores de diferentes valores de arestas, onde se
observa que quanto maior o número de cubos, para um mesmo volume total, maior é a
área. Como a relação área/volume aumenta, uma quantidade maior de partículas pode
entrar em contato com os materiais ao seu redor, influenciando diretamente nas suas
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propriedades físico-químicas, como, por exemplo, a diminuição do ponto de fusão e o
aumento da reatividade química (12).

Figura 3- Modelo reproduzido de área superficial de nanopartículas
Tabela 1- Valores referentes à área superficial de cubos de diferentes dimensões de arestas (12)

Aresta dos

Número de Cubos

Cubos

Volume total dos

Área Superficial

Cubos

1 cm

1

1 cm3

0,0006 m2

1 mm

103

1 cm3

0,006 m2

1 µm

1012

1 cm3

6 m2

1 nm

1021

1 cm3

6000 m2

A possibilidade de obtenção de uma ampla variedade de cores das suspensões de
nanopartículas é devido a principalmente três fatores: forma, tamanho e o meio no qual
as nanopartículas estão inseridas. A relação entre esses fatores e as cores das suspensões
de nanopartículas é alvo de muitos estudos e discussões. Faraday e colaboradores foram
os primeiros cientistas a buscarem uma explicação para esse tema

(13)

, e seu trabalho

influenciou posteriores pesquisas que relacionam esse fenômeno à Frequência de
Ressonância Plasmônica (14-19).
Hoje em dia é possível encontrar na literatura muitos trabalhos que apresentam
nanopartículas metálicas com diferentes tamanhos e formatos, como esferas, bastões,
pirâmides, o que possibilita diferentes propriedades e consequentemente aplicações
27)

(20-

. Em muitos relatos, a variação no formato é devido ao encapsulamento das partículas

36

Rafaela Cristina Sanfelice

com uma grande variedade de substâncias, como alcanotiois, aminas e diversos
polímeros, inclusive os conjugados, como os derivados do politiofeno (28-36).
Dentre os metais mais utilizados na obtenção de nanopartículas, o ouro é mais
popularmente usado por apresentar um conjunto de propriedades em sua forma
elementar que o torna particularmente adequado para uso em dimensões nanométricas.
A primeira e principal razão é que o ouro é um dos poucos elementos metálicos que
pode ser preparado numa forma metálica estável com dimensões nanométricas em
pressão ambiente. A segunda razão encontra-se em suas propriedades químicas, pois o
ouro é suficientemente nobre para não oxidar, em condições atmosféricas, mas pode ser
seletivamente ligado a outros átomos, como o enxofre, de moléculas orgânicas. A
terceira razão consiste nas relevantes propriedades ópticas que esse elemento oferece (33,
37)

.
Michael Faraday

(38)

foi também o primeiro pesquisador, que se tem

conhecimento, a estudar as nanopartículas de ouro em 1857. Ele desenvolveu o método
de síntese baseado na redução dos íons tetracloroaurato III em meio básico. Esses
estudos inspiraram a busca de novos métodos de sínteses, como os que foram
desenvolvidos, mais tarde, por cientistas como Turkevich (39) e Brust (40).
Trabalhos sobre nanopartículas esféricas de ouro são os mais encontrados,
devido a facilidade de sua síntese, e podem ser obtidas em fase aquosa homogênea
(usando redutores como citrato e borohidreto de sódio ou aminas) ou em fase
aquosa/orgânica (heterogênea, usando também agentes de transferência de fases como
brometo de tetraoctilamônio)

(26, 40)

. Além disso, nanopartículas de diversos tamanhos e

formas também podem ser obtidas variando-se a ordem de adição dos reagentes ou a
proporção de ouro/agente redutor, a diluição e/ou temperatura da reação de redução (41).

Métodos Experimentais

Nanopartículas de ouro (NpAu) esféricas foram sintetizadas pelo método de
Turkvich, no qual a redução do sal de ouro é feita pelo citrato de sódio, como
representado na Figura 4, em temperatura controlada através da ebulição da água.
Variações nas condições de reação, como a mudança na proporção de sal de ouro/citrato
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de sódio e na ordem de adição dos reagentes foram feitas na tentativa de obtenção de
NpAu com diferentes diâmetros. O sal de ouro foi obtido comercialmente da SigmaAldrich (Gold (III) chloride solution, 30 wt% in dilute HCl, 99,99%).
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+
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+ Au + 2NaCl + 2CO 2 + 2HCl

Figura 4- Representação da reação de redução do ouro pelo citrato de sódio para a formação das
nanopartículas

A síntese das NpAu foi realizada em um sistema de aquecimento com glicerina
utilizando um balão acoplado a um sistema de refluxo, como ilustrado na Figura 5. O
volume final da suspensão foi de 125 mL e a quantidade de solução de sal de ouro (30%
em massa) de 35 µL para todas as sínteses. Já a concentração da solução de citrato de
sódio foi de 0,1% e 0,5% para as proporções de 1/2 e 1/5 sal de ouro/citrato de sódio
respectivamente, utilizando-se um volume fixo de solução de citrato. No método de
Turkvich, primeiramente, uma solução contendo 35 µL de sal de ouro em 100 mL de
água é aquecida até a ebulição e então adicionado 25 mL da solução de citrato de sódio.
No método de Turkvich invertido primeiro são aquecidos 25 mL da solução de citrato
de sódio em 75 mL de água e após a ebulição é adicionado, lentamente, uma solução de
35 µL de sal de ouro em 25 mL de água. Em ambos os casos, a reação permaneceu em
ebulição por mais 10 minutos e então a suspensão formada foi resfriada até a
temperatura

ambiente.

As

suspensões

resultantes

foram

caracterizadas

+ -

Na O

por

+
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espectroscopia no UV-Vis, fluorescência e microscopia eletrônica de varredura (MEVFEG).

Condensador

Balão
Banho com glicerina

Placa de aquecimento com
agitação magnética
Figura 5- Ilustração do aparato experimental para a síntese das Nanopartículas de ouro

A solução de NpAu foi precursora na obtenção das nanopartículas encapsuladas
com 1-Octadecanotiol. Essa síntese foi baseada no trabalho de Weisbecker, C. S. e
colaboradores

(42)

. A Figura 6 ilustra as etapas necessárias para o encapsulamento das

nanopartículas de ouro pelo 1-Octadecanotiol. 10 mL da solução de NpAu e de 10 mL
uma solução aquosa 10-3 M de NaOH foram colocados em um eppendorf. Essa mistura
foi centrifugada a 10.000 rpm por 30 minutos e retirado o sobrenadante. Ao precipitado
foi adicionado mais a mesma quantidade da solução de NaOH, agitado o conteúdo e
novamente centrifugado. Esse processo foi repetido por 3 vezes. Após esse primeiro
processo, adicionou-se ao centrifugado 350 µL da solução de NaOH e 35 µL de uma
solução 0,2 mM de 1-Octadecanotiol, obtido comercialmente da Sigma-Aldrich, em
etanol. Essa mistura ficou por 10 minutos em repouso para que fosse possível a reação
para formação do tiolato e então foi centrifugada nas mesmas condições anteriores, e o
sobrenadante descartado. O pó foi lavado com etanol por centrifugação por 2 vezes. O
precipitado final foi colocado em estufa a vácuo por 24 horas com temperatura de 40
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°C. O produto foi solubilizado em clorofórmio e caracterizado por espectroscopia de
absorção no UV-Vis e fluorescência em solução e por MEV-FEG.

NPAU

NaOH
10-3 M
etanol

A
A

Centrifugação e retirada sobrenadante

B

Tiol
0,2 mM
etanol

B

Secagem

Centrifugação e retirada do sobrenadante
Figura 6- Representação esquemática da síntese de nanopartículas de ouro encapsuladas com 1Octadecanotiol
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Caracterizações

Espectroscopia na região do UV-Vis

As suspensões e soluções de nanopartículas foram caracterizadas com UV-Vis
em cubetas de vidro e Quartzo. Os experimentos foram realizados em um
espectrofotômetro Hitachi U-2001 que pertence ao Grupo de Polímeros “Prof. Bernhard
Gross”.

Fluorescência

Os testes de fluorescência dos materiais

foram realizados em um

espectrofotômetro Shimadzu RFPC3501 em cubetas de quartzo com as quatro faces
polidas.

MEV-FEG

As análises por microscopia Eletrônica de varredura com Emissão de Campo
(MEV-FEG) foram feitas na Universidade Federal de São Carlos no Laboratório de
Caracterização Estrutural (LCE) do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMA)
em um aparelho FEI Magellan 400 L, e as amostras foram preparadas em substrato de
vidro e ferro. Também foram feitas imagens em um aparelho MEV-FEG, modelo
INSPECT F50 localizado na Engenharia de Materiais da USP-São Carlos, utilizando
filmes em lâmina de silício.

Fotodegradação

Os experimentos de fotodegradação foram feitos através de iluminação das
amostras com luz branca de halogênio (50W, 12V – Osram), localizada a uma distância
de 30 cm amostra, apresentando uma potência de 17 mW/cm2 na superfície do filme
(Figura 7).
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Luz
Branca

30 cm

Amostra

Figura 7- Esquema do sistema de radiação para fotodegradação das amostras.

MET

As análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão foram feitas na
Universidade Federal de São Carlos no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE)
do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMA) em um aparelho Philips, modelo
CM120, e as amostras preparadas em grade de carbono.

XPS

Uma amostra das NpAuC18Tiol foi preparada em substrato de silício e analisada
por Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS), em um espectrômetro
de fotoelétrons de Raios-X, modelo XSAM (KRATOS) em modo de transmissão fixa
(FAT), com energia de passagem de 20 eV e radiação não monocromatizada (linha
MgKα com energia de 1253,6 eV). A potencia de trabalho da fonte foi de 120 W (12kV
x 10 mA). As medidas foram realizadas em Vácuo Ultra-Alto (UHV), com pressão de
câmara de 10-7 Pa. O ajuste das curvas, perfis de pseudo-Voigt (produto de Gaussiana e
Lorentziana), foi feito por um método de mínimos quadrados não linear, utilizando o
programa comercial – o XPSPEAK41. Para as correções dos efeitos de carregamento
eletrostático foi usada a energia de ligação do C 1S igual a 285 eV. As medidas de XPS
foram feitas pela Prof.ª Ana Maria Pereira Lopes Redondo Botelho do Rego pertencente
ao Centro de Química-Física Molecular, do Departamento de Engenharia Química, do
Instituto Superior Técnico, Lisboa-Portugal.

42

Rafaela Cristina Sanfelice

Resultados e Discussões

Síntese e caracterizações de nanopartículas de ouro reduzidas pelo método de
Turkvich (NpAu)

As suspensões de nanopartículas de ouro sintetizadas pelo método de Turkvich e
de Turkvich invertido com diferentes proporções entre sal de ouro e citrato de sódio
estão apresentadas na Figura 8. As suspensões 1 e 2 são referentes à proporção de 1/2 e
as suspensões 3 e 4 referente à proporção de 1/5. Nota-se que em ambos os casos não há
diferença de coloração entre as suspensões obtidas pelos métodos normal e invertido,
porém, quando comparamos as suspensões com diferentes proporções de sal de ouro e
citrato de sódio notamos que a que existe uma sutil diferença entre as colorações das
suspensões, sendo que as suspensões com maior proporção de citrato de sódio apresenta
um tom vermelho mais intenso que as demais. A cor das soluções já é um indicio de que
as nanopartículas formadas com uma proporção de 1/5 de sal de ouro/citrato de sódio
possuem diâmetro menor que as demais. A cor mais avermelhada indica um
deslocamento da banda de absorção para menores valores de comprimento de onda, e
quanto menor o comprimento de onda de máxima absorção menor será o diâmetro das
nanopartículas formadas. Essa regra só é válida para nanopartículas de ouro com
formato esférico (43).
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Figura 8- Imagens das suspensões de nanopartículas sintetizadas pelo método de Turkvich, com
diferentes proporções entre sal de ouro e citrato de sódio, pelo método normal e invertido. (1) proporção
de 1/2 de Au/Cit método normal, (2) proporção de 1/2 de Au/Cit método invertido, (3) proporção de1/5
de Au/Cit método normal e (4) proporção de1/5 de Au/Cit método invertido.

A análise dos espectros de absorção (Figura 9) indica que as amostras
preparadas com a proporção de 1mol de sal de ouro para 2 mol de citrato de sódio (1/2)
apresentaram o mesmo valor de comprimento de onda de máxima absorção de 530 nm,
e mesma largura de banda. As curvas correspondentes à absorção das amostras de
nanopartículas com maior concentração de citrato de sódio (1/5) apresentaram um
deslocamento de 10 nm para menores comprimentos de onda, tendo máxima absorção
em 520 nm. Esse deslocamento sugere que as nanopartículas formadas apresentam
diâmetro menor do que as preparadas com menor proporção de citrato. Nos dois casos
apresentados, os resultados indicam que a ordem de adição dos reagentes não altera o
tamanho das nanopartículas formadas para as proporções de ouro e citrato de sódio
utilizadas.
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Figura 9- Espectro de UV-Vis das suspensões aquosas de nanopartículas sintetizadas pelo método de
Turkvich, com diferentes proporções entre sal de ouro e citrato de sódio, pelo método normal e invertido.

O tamanho e o formato das nanopartículas obtidas com a proporção de 1 mol de
ouro para 2 mol de citrato foram determinados pela análise das imagens obtidas por
MET. Neste caso específico, não foi possível a observação das nanopartículas por
MEV-FEG, pois as amostras eram constantemente carregadas pelo feixe de elétrons, o
que impossibilitou a obtenção de imagens claras e definidas (Figura 10).
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Figura 10- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-FEG) das nanopartículas de ouro em fase aquosa
com a proporção de 1Au/2Cit. Amostra preparada na forma de filme cast em subtrato de vidro.

As imagens da Figura 11 foram obtidas através da deposição da suspensão de
nanopartículas sintetizadas com a proporção de 1Au/2Cit pelo método normal em
grades de carbono. Observa-se que as NpAu são esféricas, como se espera de uma
síntese de Turkvich, com diâmetro em torno de 20 nm, o que está de acordo com a
banda de absorção no UV-Vis.

Figura 11- Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) das nanopartículas de ouro em fase aquosa
com a proporção de 1Au/2Cit. Amostra preparada na forma de filme cast em gradinhas de carbono para
microscopia
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Imagens similares são observadas por MEV-FEG para as suspensões de NpAu

sintetizadas com proporção de 1Au/5Cit (Figura 12). Neste caso, não ocorreu o
carregamento de elétrons tão intensamente como nas amostras com diâmetro maior, o
que mostra que o menor diâmetro acarreta em partículas mais condutoras. Observa-se
que as NpAu também apresentam formato esférico, com diâmetro menores, em torno de
10 nm, o que está de acordo com a banda de absorção no UV-Vis, deslocada para a
região de menores valores comprimentos de onda.

Figura 12- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-FEG) das nanopartículas em fase aquosa com a
proporção de 1Au/5Cit. Amostra preparada na forma de filme cast em subtrato de vidro.

O citrato de sódio, além de ser o agente redutor nessas sínteses, também
funciona como estabilizante das nanopartículas e sua concentração é determinante para
a obtenção de partículas com diferentes diâmetros. Com a redução, o ouro começa a se
aglomerar, acarretando no crescimento das partículas. Como agentes estabilizantes, as
moléculas de citrato se alocam em volta das nanopartículas em crescimento, como
representado na Figura 13, impedindo assim que ocorra o seu crescimento
descontrolado. Por isso, quanto maior a concentração de moléculas de citrato de sódio
ao redor das nanopartículas, mais “blindadas” elas se encontram, dificultando ainda
mais a aglomeração entre elas, permitindo a obtenção de partículas ainda menores.
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Figura 13- Representação da formação de Nanopartículas de ouro reduzidas e estabilizadas com citrato
de sódio.

A estabilidade das suspensões de NpAu em função do tempo foi estudada em um
ambiente sob emissão constante de luz branca de halogênio (50W, 12V – Osram) em
uma cubeta de vidro vedada. As suspensões permaneceram nessas condições por uma
semana, e não foi observada a mudança de cor em nenhum dos casos. Através das
análises da Figura 14 pode-se constatar que, mesmo após uma semana de exposição
constante à luz, as suspensões de NpAu não apresentaram diferença significativa de
absorção no mesmo comprimento de onda, indicando que no período estabelecido as
mesmas não sofrem precipitação nem aglomeração, sendo, portanto, bastante estáveis
sob essas condições.
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Figura 14- Espectros de absorção das suspensões de NpAu em função do tempo de exposição à luz
branca, durante cerca de uma semana
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É possível estimar matematicamente a quantidade de átomos de ouro no interior
e na superfície das nanopartículas esféricas

(43)

, considerando-se que todas as

nanopartículas tem o mesmo tamanho. Primeiramente, vamos determinar o volume das
nanopartículas, que é dado pela equação 1.

(1)

(2)

VNpAu e RNpAu são o volume e o raio de uma nanopartícula formada, Vat e Rat são
o volume e o raio de um átomo de ouro e nt é o número total de átomos de ouro em uma
nanopartícula. É possível rearranjar a equação 2, obtendo, assim, a equação 3.

(3)

A relação da superfície das nanopartículas com o seu raio é dada na equação 4,
em que a área da superfície (As) é dada por:

(4)

Utilizando as equações 3 e 4, e sabendo que o número de átomos presentes na
superfície é dado pela área da superfície dividida pela seção transversal de um átomo
individual, chegamos na equação 5, 6 e 7, em que se pode determinar a quantidade de
átomos presente na superfície de cada partícula.

(5)

(6)

(7)

Com esses cálculos se obtem os valores da área de superfície de cada
nanopartícula e o número de átomos de ouro presentes em cada partícula e em sua
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superfície, sabendo-se que o raio atômico do ouro é 0,137 nm. Esses valores estão
representados na Tabela 2. A porcentagem de átomos na superfície das nanopartículas
com 20 nm de diâmetro é metade daquela encontrada para as nanopartículas com 10 nm
de diâmetro, o que indica uma maior reatividade para as partículas com menor diâmetro.
Uma vez conhecido o volume e a concentração de sal de ouro usado nas reações
(35 µL e 1,45 mol/L), que foi a mesma para as duas reações, e supondo-se que todo o
ouro foi transformado em nanopartículas de mesmo tamanho, é possível calcular a
quantidade de átomos de ouro presentes em cada suspensão, que foi de 3,05x1019
átomos em 125 mL. Esse valor dividido pelo número de átomos presente em cada
partícula nos dá o número aproximado de nanopartículas presentes em cada suspensão,
e multiplicando esse valor pela área de superfície de cada nanopartícula, obtém-se a área
superficial total de nanopartículas presente em cada suspensão, que é de 9,9x1016 nm2 e
2,0x1017 nm2 para as nanopartículas com 20 e 10 nm de diâmetro respectivamente. Esses
dados comprovam matematicamente que quanto menor for o diâmetro das
nanopartículas maior será a área de superfície total.

Tabela 2- Valores calculados de área de superfície (As), número de átomos de uma partícula (nt), número
de átomos na superfície de cada partícula (ns), porcentagem de átomos de ouro na superfície relativo ao
total, área de superfície total em um mesmo volume e número de partículas formadas em um mesmo
volume, para as nanopartículas com diâmetro médio de 20 e 10 nm.

Diâmetro médio das NpAu

20 nm

10 nm

As de uma NpAu

1256,6 nm2

314,0 nm2

nt em uma NpAu

3,9x105

4,9x104

ns de uma NpAu

2,1x104

5,3x103

% Au na superfície

5,5 %

10,9%

As total

9,9x1016 nm2

2,0x1017 nm2

Nº de NpAu formadas

7,8x1013

6,3x1014
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Nanopartículas

de

ouro

encapsuladas

com

1-Octadecanotiol

(NpAuC18Tiol)

A suspensão de NpAu com proporção de 1Au/2Cit foi utilizada na formação das
nanopartículas encapsuladas com 1-Octadecanotiol (NpAuC18Tiol). Para que o
encapsulamento ocorra, primeiramente o citrato de sódio é retirado com a ajuda de uma
base forte (NaOH) e então as moléculas de 1- Octadecanotiol se alocam ao redor das
nanopartículas de ouro agindo com estabilizante, formando tiolatos

(44)

. A presença do

tiol de cadeia longa faz com que as nanopartículas sejam solúveis em solvente orgânico,
como o clorofórmio, e a solução resultante apresenta coloração azulada, como se
observa na imagem da Figura 15.

Figura 15- Imagem da solução de NpAuC18Tiol em clorofórmio com concentração de 0,4 g/L

A solução de NpAuC18Tiol em clorofórmio com concentração de 0,1 g/L
apresentou um espectro com banda larga e máximo de absorção em 555 nm (Figura 16).
Para essas nanopartículas não é possível fazer uma estimativa do tamanho apenas pela
análise da sua cor e espectro da absorção, como foi feito para as demais, pois, neste
caso, a solução não se encontra mais em água, e sim em clorofórmio.
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Figura 16- Espectro de absorção das nanopartículas de ouro encapsuladas com 1-Octadecanotiol em
clorofórmio com concentração de 0,1 g/L

A eficiência da retirada do citrato de sódio e incorporação do 1-Octadecanotiol
nas nanopartículas de ouro foi feita através da comparação dos espectros de FTIR das
NpAu e NpAuC18Tiol (Figura 17). No espectro das NpAu nota-se a presença de uma
banda 1715 cm-1, referente à carbonila presente na molécula de citrato de sódio, e essa
banda é pouco pronunciada no espectro das NpAuC18Tiol, que em vez disso apresenta
uma forte banda na região de 2900 cm-1 relativas ao estiramento dos grupos CH2 e CH3
de cadeia alifática, presentes na molécula de 1- Octadecanotiol.
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Figura 17- Espectros de FTIR de filmes cast das soluções de NpAu e NpAuC18Tiol sobre janelas de
CaF2.

Como dito anteriormente, para a formação das NpAuC18Tiol, primeiramente o
citrato de sódio é retirado com NaOH e por isso, imagens de MEV-FEG da amostra de
NpAu que deu origem as NpAuC18Tiol, com o tratamento com NaOH e antes do
recobrimento com o 1-Octadecanotiol foram analisadas, e observa-se a presença de
algumas nanopartículas ainda no formato esférico (Figura 18), mas também muitas
partículas disformes, o que indica que o tratamento com a base forte e a saída do citrato
de sódio faz com que as moléculas comecem a perder o seu formato esférico,
possibilitando o surgimento de outros tipos de formato de partículas quando ocorre o
encapsulamento pelo 1-Octadecanotiol.
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Figura 18- Microscopia Eletrônica de Varredura das nanopartículas de ouro após o tratamento com
NaOH e antes do encapsulamento com 1-Octadecanotiol. Amostra preparada na forma de filme cast em
subtrato de silício.

O tamanho e o formato das NpAuC18Tiol foram determinados através das
análises de imagens de MEF-FEV de amostras na forma de filme cast em substrato de
silício. As imagens da Figura 19, com diferentes ampliações e em diferentes regiões do
filme, mostram a presença de estruturas em diferentes formatos, como esferas,
triângulos, hexágonos e bastões, e uma ampla variação de tamanhos entre as estruturas.
As esferas e os bastões são as estruturas com menores dimensões, da ordem de 20 nm, e
as esferas são as que aparecem em maior quantidade em todas as imagens da Figura 19.
Os triângulos e os hexágonos são as nanoestruturas de maiores dimensões, variando de
20 a 50 nm.
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Figura 19- Microscopia Eletrônica de Varredura das nanopartículas de ouro encapsuladas com 1Octadecanotiol. Amostra preparada na forma de filme cast em subtrato de silício.

A proporção entre ouro e enxofre, bem como as proporções dos demais
elementos presentes na amostra de NpAuC18Tiol foi determinada através de análises por
XPS, que foram feitas pela Prof.ª Ana Maria Pereira Lopes Redondo Botelho do Rego
pertencente ao Centro de Química-Física Molecular, do Departamento de Engenharia
Química, do Instituto Superior Técnico, Lisboa-Portugal.
A Figura 20 representa o espectro de XPS de uma amostra de NpAuC18Tiol. É
possível observar os picos referentes aos átomos de Au, C, O e Na. Por apresentar baixa
concentração, quando comparado com os demais elementos, o enxofre não aparece
quando se compara o espectro como um todo, mas somente quando se analisa regiões
próximas a do aparecimento do seu pico, em torno de 230 eV.

56

Rafaela Cristina Sanfelice
12000

NpAuC18Tiol

Intensidade (u.a)

10000

8000

O

Na
6000

C
4000

Au

2000

0
1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Energia de Ligação (eV)
Figura 20- Espectro de XPS das NpAuC18Tiol

Os sinais presentes no espectro da Figura 20 foram resumidos na Tabela 3,
juntamente com sua respectiva porcentagem. Observa-se que a maior porcentagem é
conferida ao carbono 1s, em ligações C-C e C-H, presente na cadeia de hidrocarboneto
do 1-Octadecanotiol e também em moléculas de citrato que ainda restaram, mesmo após
o tratamento com NaOH. Também está presente em grande quantidade na amostra
grupamentos com oxigênio, como C-O e C=O, que estão presentes na molécula de
citrato. O sinal do enxofre é observado em pequena porcentagem, pois em comparação
com o carbono, o enxofre aparece em menores quantidades na molécula de 1Octadecanotiol, sendo 1 átomo de enxofre para cada 18 átomos de carbono. O sinal
referente ao ouro aparece em duas regiões, em 84,4 e 88,1 eV, que equivalem ao Au f7/2
e Au f5/2, nas porcentagens atômicas de 0,33 e 0,57% respectivamente. O sinal do sódio,
derivado do citrato de sódio e também do NaOH, também pode ser notado no espectro,
na região de 1071,3 eV, com proporção de 1,42% (45).
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Tabela 3- Resumo dos sinais de XPS dos elementos presentes em uma amostra de NpAuC18Tiol
presentes no espectro da Figura 20

Espécie química

Posição em eV

Porcentagem na amostra

C 1s: C-C, C-H (sp3)

285,0

52,01%

C 1s: C-O

286,4

6,14%

C 1s: C=O

288,3

2,50%

O 1s: O-C

532,1

34,61%

S 2s

233,1

0,23%

Au 4f7/2

84,4

0,33%

Au 4f5/2

88,1

0,57%

Na

1071,3

1,42%

O espectro da Figura 21 ilustra a curva de XPS nas regiões do enxofre 2s. O
sinal de enxofre é muito fraco, principalmente quando comparado aos demais sinais,
como os do ouro e do carbono, já que esse elemento encontra-se em menor quantidade
na molécula de 1-Octadecanotiol, e a quantidade de átomos de ouro presentes nas
nanopartículas é muito maior que a quantidade de moléculas de tiol, já que as mesmas
encontram-se somente alocadas na superfície. Mas mesmo em baixas concentrações, foi
possível observar uma banda com máximo em torno de 233 eV, como indicado na
Tabela 3 (46-49) e no espectro da Figura 21.
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Figura 21- Espectro de XPS das NpAuC18Tiol na região do enxofre 2s

Na região equivalente ao sinal do ouro, ilustrada na Figura 22, é possível obervar
dois máximos de absorção, um em torno de 84 e outro em 88 eV. A energia de ligação
do Au(0) 4f7/2 e 4f5/2 mais referenciada está entre 83.7 e 84.2 eV, mas desvios para cima
e para baixo são também referenciados para nanopartículas com pequenas dimensões,
como as sintetizadas nesse trabalho. A área de cada pico é diretamente proporcional a
quantidade de átomos no volume analisado

(50-53)

. Através do estudo da área dos picos

das regiões do enxofre e do ouro, foi possível obter a relação Au/S para as
nanopartículas

de

ouro

encapsuladas

com

1-Octadecanotiol,

que

foi

de

aproximadamente 6 átomos de ouro para 1 átomo de enxofre ou molécula de 1Octadecanotiol.
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Figura 22- Espectro de XPS das NpAuC18Tiol na região do ouro Au 4f5/2 e Au 4f7/2

Através dos cálculos, apresentados anteriormente, da quantidade de átomos de
ouro presentes em cada nanopartícula formada, pode-se determinar que para cada
NpAuC18Tiol, temos 3,9.105 átomos de Au e 6,5.104 átomos de S, sendo que todos os
atomos de enxofre estarão na superfície das nanopartículas. Na superfície das
NpAuC18Tiol temos 2,1.104 átomos de Au e 6,5.104 átomos de enxofre, portanto uma
razão de átomos na superfície em torno de 3 átomos de S para 1 de Au.
Nenhuma das amostras de nanopartículas de ouro sintetizadas apresentou
fluorescência, pois todas apresentam diâmetro maior que 6 nm (26).

Conclusões Parciais

Nanopartículas de ouro em fase aquosa, com formato esférico e diâmetro de 10 e
20 nm, comprovados por espectroscopia no UV-Vis e imagens de MET e MEV-FEG,
foram sintetizadas pelo método de Turkevich, variando-se a proporção entre sal de ouro

60

Rafaela Cristina Sanfelice

e citrato de sódio. Através de cálculos matemáticos, determinou-se a quantidade de
átomos de ouro presente no total e na superfície de cada nanopartícula, bem como os
valores de área de superfície de cada partícula e do total, provando que quanto maior é o
diâmetro da partícula, menor é a área de superfície total.
As NpAu foram precursoras na síntese das NpAuC18Tiol, que se mostraram
solúveis em clorofórmio, coloração azulada e larga banda de absorção com máximo em
555 nm no espectro de UV-Vis. As imagens de MEV-FEG mostraram que as partículas
apresentavam dimensões entre 20 e 50 nm, e formatos de esferas, bastões, triângulos e
hexágonos. Imagens de MEV-FEG das nanopartículas com tratamento com NaOH
mostraram que com a saída das moléculas de citrato, as nanopartículas perdem grande
parte do seu caráter esférico, ficando disforme, e é somente com a adição do 1Octadecanotiol que elas apresentam os formatos distintos.
Espectros de XPS das NpAuC18Tiol foram analisados para determinar as
proporções de átomos presentes nas partículas e também a proporção entre átomos de
ouro e de enxofre, e observou-se que no total, para cada átomo de enxofre, temos 6
átomos de ouro, e que na superfície das nanopartículas, que contem 10% dos átomos
totais de ouro, temos uma relação de aproximadamente 3 átomos de enxofre para cada
átomo de ouro.
As nanopartículas de ouro apresentadas nesse capítulo foram utilizadas para a
obtenção de filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS) híbridos com o polímero
derivado do politiofeno poli(3-hexiltiofeno) (P3HT), que será descrito e discutido no
capítulo 2.

Capítulo 2

Incorporação de Nanopartículas de Ouro no
Poli(3-hexiltiofeno) (P3HT)

Introdução

Polímeros Conjugados

Os polímeros conjugados são materiais que podem apresentar propriedades
isolantes, semicondutoras e até mesmo condutoras dependendo da sua estrutura e dos
seus níveis de dopagem. As características de condutividade desses compostos são
devidas à presença de elétrons π deslocalizados ao longo da cadeia polimérica, sendo
que tal propriedade possibilita inúmeras aplicações desses materiais. O primeiro estudo
que se tem informação utilizando essa classe de polímeros foi em 1977 realizado pelos
professores A.G. MacDiarmid, H. Shirakawa e A.J. Heeger quando foi demonstrado o
aumento da condutividade elétrica do poliacetileno após a sua dopagem

(1)

. Com essa

descoberta surgiu a possibilidade de aplicação de polímeros em áreas até então somente
dedicadas a outros materiais tal como os metais e, por isso, esse trabalho rendeu aos três
pesquisadores o Prêmio Nobel de Química em 2000.
O polímero conjugado mais simples quanto a sua estrutura química, que por esse
motivo foi o mais estudado quanto às propriedades de condução, é o poliacetileno. No
entanto, o poliacetileno apresenta alta instabilidade química, além de apresentar elevada
insolubilidade sendo, portanto, pouco utilizado para as aplicações que visam a futura
utilização comercial. Por isso, novos polímeros conjugados (Figura 23) passaram a ser
sintetizados e estudados (2).
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Figura 23- Exemplos de polímeros conjugados (54).

Politiofenos

Dentre os polímeros conjugados, os derivados do politiofeno são especialmente
interessantes, pois apresentam maior estabilidade química e térmica e maior facilidade
de funcionalização, pela inserção de diferentes cadeias laterais

(54)

. Esses derivados são

sintetizados através da substituição das posições 3 e/ou 4 do anel tiofênico (Figura 24),
resultando na obtenção de materiais com diferentes propriedades, que combinam as
características da cadeia conjugada com as dos substituintes (2, 54-56).

R2

R1

H3C

S

CH3
n

Derivados 3-substituídos

H3C

R1

S

CH3
n

Derivados 3 e 4-substituídos

Figura 24- Tipos de derivados do politiofeno (54)

Dentre os possíveis derivados do politiofeno, os poli (3-alquiltiofeno)s são os
mais estudados, mas também é possível encontrar na literatura o poli (3-feniltiofeno), os
poli(3-alcoxitiofeno)s, os poli(3-alquilhidroxitiofeno)s, os poli(3-alquilestertiofeno)s e
os poli(3-azotiofeno)s, entre outros. Esses derivados do politiofeno têm sido explorados
quanto as suas propriedades de condutividade, luminescência e cromismo visando a
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obtenção de dispositivos poliméricos emissores de luz (PLEDs), células solares e
sensores dos mais variados tipos (Figura 25) (57, 58).

Figura 25- Imagens de células solares (A), de um dispositivo PLED (B) e representação de um sensor
elétrico (C) (1)

O número de trabalhos publicados contendo o termo Politiofeno em seu título
aumentou consideravelmente de meados dos anos 1980 até meados de 2014, como é
possível observar no gráfico da Figura 26. O termo Nanopartículas de Ouro juntamente
com Politiofenos em títulos de trabalhos somente começou a surgir próximo ao ano
2000, o que mostra que essa forma de modificação das propriedades dos politiofenos é
nova e encontra-se em fase de aprimoramento, já que o número de trabalhos publicados
é relativamente baixo, comparado com o número de artigos de estudos dos derivados do
politiofeno.
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Figura 26- Relação entre as publicações de trabalhos que apresentam em seus títulos “polythiophene” e
“polythiophene and gold nanoparticles” com o tempo, desde a década de 80 até meados de 2014 (fonte da
pesquisa – Web of Knowledge em 01/07/2014).

Uma das formas de obtenção de materiais híbridos de derivados do politiofeno e
nanopartículas de ouro é através da obtenção de filmes finos, como os filmes de
Langmuir, Langmuir-Blodgett e Langmuir-Schaefer.

Filmes de Langmuir

Filmes de Langmuir são filmes ultrafinos que são formados em uma interface
líquido/gás, mas comumente água/ar. O nome desse tipo de filme fino é em homenagem
a Irving Langmuir que foi o primeiro pesquisador a realizar estudos de monocamadas
sobre a água no final da década de 1910 e início de 1920, que lhe renderam um prêmio
Nobel em 1932. Langmuir também relatou a transferência das moléculas que formavam
a monocamada na superfície da água para suportes sólidos, mas, a primeira descrição
detalhada desse tipo de transferência sequencial da monocamada foi dada anos mais
tarde por Katherine Blodgett

(59)

e por esse motivo, o filme obtido pela deposição

vertical das monocamadas em substratos sólidos é chamado filme Langmuir-Blodgett
(LB).
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O trabalho de Langmuir e Blodgett somente começou a despertar interesse em
outros pesquisadores quase meio século mais tarde, e a primeira conferência
internacional sobre filmes LB foi realizada em 1979, e desde então o uso desta técnica
aumentou em vários campos de pesquisa utilizando diferentes tipos de materiais.
Alguns conceitos são fundamentais para o entendimento dessa técnica de
fabricação de filmes finos, como os princípios básicos de tensão e potencial de
superfície.

Tensão de Superfície

A Figura 27 representa as moléculas de um líquido qualquer, nas quais ocorre
atração entre as mesmas de maneira dependente das propriedades da substância. No
interior do líquido, as forças são igualmente atrativas em todas as direções, como
representado pelas setas em laranja na Figura 27. Na superfície o comportamento é
semelhante, mas com um desequilíbrio de forças, pois nessa região as moléculas do
líquido estão circundadas parcialmente por outras moléculas do líquido e parcialmente
pelas moléculas de ar da fase gasosa, representado pelas esferas em verde na Figura 24.
Esse desequilíbrio faz com que apareça uma força resultante atrativa voltada para o
interior do líquido, e a interface ar/água tende, espontaneamente, a minimizar sua área
de contato, surgindo, então, a energia livre de superfície (60).

Moléculas de ar
Moléculas de água
Figura 27- Ilustração da interação entre moléculas na superfície e no interior do líquido.
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A tensão de superfície (γ) é a força que age sobre as moléculas da superfície, e ela

pode ser determinada, considerando uma interface plana, em equilíbrio termodinâmico,
pelas derivadas parciais da função de energia livre.

(8)

onde F é energia livre de Helmholtz, G a energia livre de Gibbs e A a área de superfície.
T, V, P e ni são, respectivamente, temperatura, volume, pressão e número de partículas.
Em equilíbrio, um líquido puro com saturação de vapor na superfície apresenta tensão
de superfície igual à energia livre de Helmholtz por unidade de área (A).

(9)

onde FS refere-se à superfície com excesso de energia livre.
A caracterização mais usada em estudos envolvendo filmes de Langmuir é através
de medidas de pressão de superfície, que consiste na redução da tensão de superfície do
líquido puro, quando a monocamada está presente na interface ar/água. Essa pressão
pode ser expressa como:

(10)

onde

é a pressão de superfície, γ0 é a tensão de superfície da água pura e γ é a tensão

de superfície na presença da monocamada (60).
A água, assim com todos os líquidos polares, apresentam fortes interações
intermoleculares e, consequentemente, elevadas tensões de superfície. Substâncias
surfactantes, compostas de moléculas anfifílicas (que possuem uma parte hidrofóbica e
outra hidrofílica) e elevadas temperaturas diminuem essas tensões, por isso o valor de
será sempre positivo. O valor de pressão mínimo é zero, e o valor máximo pode se
aproximar da tensão superficial da água pura, em torno de 73 mN/m para a temperatura
ambiente (61). Algumas das substâncias anfifílicas insolúveis em água e solúveis em um
solvente volátil e imiscível em água, pode facilmente se espalhar na interface ar/água
para formar um filmes de Langmuir e é a natureza anfifílica das moléculas que
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determina a orientação delas na interface de modo que, em geral, o grupo polar fica
imerso na água e a cadeia longa de hidrocarbonetos aponta para o ar.
A cadeia de hidrocarbonetos da substância usada nos filmes de Langmuir tem que
ser longa o suficiente para formar uma camada insolúvel, mas é difícil determinar o
tamanho ideal para a cadeia de hidrocarbonetos, porque sua capacidade de formação de
filme depende também da parte polar

(62,63)

. No caso de moléculas não anfifílicas,

macromoléculas e polímeros solúveis em água, a formação de filmes de Langmuir
também é possível e bastante utilizada, mas a formação de monocamadas nem sempre
ocorre e o estudo da orientação das moléculas na superfície não é trivial (64).
Para preparar os filmes de Langmuir, um pequeno volume de solução do
composto em solvente volátil e imiscível com a água, é espalhado sobre a superfície da
subfase, contida na cuba de Langmuir, confeccionada de material inerte, geralmente
Teflon. A Figura 28 esquematiza uma cuba de Langmuir (65).

1

2
3;;

4

4

5

6

1 – Medidor de potencial de superfície
2

2 – Motor para imersão e retirada do substrato
3 – Medidor de pressão de superfície
4 – Barreiras móveis

3
4

5 – Subfase
6
4

6 – Poço para deposição de filmes LB
5

Figura 28- Esquema geral e imagem de uma cuba de Langmuir.
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A Figura 29 ilustra a isoterma de pressão do ácido esteárico, que é usado como

referência de formação de filmes de Langmuir, no qual é possível observar nitidamente
as fases em que se encontram as moléculas durante a compressão pelas barreiras
móveis. Inicialmente, as moléculas estão dispersas como em fase gasosa, em que não
ocorre interação entre elas. Com a compressão da barreira, a área ocupada pelo filme
diminui e as moléculas começam a interagir, atingindo-se a fase líquido-expandida.
Com o aumento dessa interação, tem-se a formação de arranjos regulares no filme
resultando em uma fase condensada (59,60).

Figura 29- Isoterma de pressão de superfície para o ácido esteárico, e ilustração da estruturação das
moléculas no filme durante a compressão. (•) cabeça hidrofóbica e ( ) cauda hidrofóbica.

Filmes de Langmuir-Blodgett (LB)

Os filmes de Langmuir-Blodgett (LB) são produzidos através de imersões e
retiradas verticais sucessivas do substrato na subfase, após o filme de Langmuir ser
comprimido e mantido a uma pressão de superfície pré-determinada, geralmente em
pressões entre as fases de líquido-expandido e líquido-condensado. Os filmes podem ser
construídos em multicamadas, onde em uma molécula ideal, cada camada possui
espessura de uma única molécula. O tipo da deposição pode variar, sendo formados
filmes do tipo X, Y e Z, dependendo da natureza da superfície do substrato (hidrofílico
ou hidrofóbico) e do tipo de material do filme de Langmuir, se o mesmo é depositado
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apenas na emersão ou imersão do substrato ou em ambos os processos. A Figura 30
ilustra a arquitetura dos filmes do tipo X, Y e Z para uma molécula anfifílica ideal, com
cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica, em um substrato hidrofílico.

Substrato sólido

Substrato sólido

Z
Substrato sólido

Y

X

Figura 30- Tipos de filme LB que podem formados dependendo do processo de deposição. . (•) cabeça
hidrofóbica e ( ) cauda hidrofóbica

Os o crescimento do filme pode ser monitorado pela taxa de transferência (TR)
das camadas dos filmes de Langmuir, que é dada pela relação entre a diminuição da área
ocupada pelo filme de Langmuir sobre a subfase (AL) e a área do substrato sólido para
onde o filme está sendo transferido (As), como indicado na equação 11.

(11)

Filmes de Langmuir-Schaefer (LS)

Da colaboração entre Irving Langmuir e Vincent J. Schaefer em 1938 surgiu o
método de deposição horizontal de filmes de Langmuir em substratos sólidos

(66)

. Os

filmes de Langmuir-Schaefer (LS) são produzidos através do contato horizontal do
substrato com o filme de Langmuir, sendo transmitido o filme formado na interface arágua da cuba de Langmuir para toda a superfície do substrato. Os filmes obtidos podem
ser altamente organizados, devido a prévia organização na cuba, e podem ser
depositados como uma única camada ultrafina até estruturas com multicamadas. A
Figura 31 mostra uma ilustração da obtenção dos filmes LS. Para compostos anfifílicos
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ideais, os filmes também podem ser classificados como X ou Z dependendo da natureza
do substrato (59,60).

Substrato sólido

Monocamada
Subfase
Barreira Móvel
1 camada

2 camadas

3 camadas

Figura 31- Representação esquemática da fabricação de um filme de Langmuir-Schaefer (LS).

Métodos Experimentais

Preparo dos filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS)

Os filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS) foram preparados em uma
cuba KSV 5000 em sala limpa classe 10000 com temperatura interna constante de 22ºC.
Primeiramente, o polímero poli-(3-hexiltiofeno), P3HT regioregular, foi estudado
quanto ao seu comportamento na interface ar-água da cuba de Langmuir utilizando
soluções em clorofórmio com concentrações variadas (0.5, 0.1 e 0.05 g/L), mantendo-se
fixa a quantidade de material espalhado. Esse estudo foi feito através das análises de
pressão de superfície e também por espectroscopia de absorção no UV-Vis in situ. Os
filmes LS foram obtidos com as três diferentes concentrações de soluções, em três
pressões diferentes (30, 20 e 10 mN/m), com diferentes números de camadas (2, 4, 6, 8
e 10). Os espectros de absorção para esses filmes e as medidas de espessura por
perfilometria foram analisados no intuito de observar o aumento da espessura do filme
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(proporcional à absorbância) com o aumento do número de camadas. A partir desses
estudos foi possível determinar a melhor concentração de solução de P3HT a ser usada,
e então estudar a formação de filmes híbridos de polímero e nanopartícula de ouro.
Os filmes LS foram obtidos como descrito na Figura 32, em lâminas quadradas
com dimensões de 2,5 cm, para estudos de anisotropia óptica através de medidas de
absorção da luz visível polarizada. A posição da seta em branco demarcada no filme
indica a posição de deposição paralela à barreira de compressão.

Balança de Pressão

Filme LS

Filme de Langmuir

Barreiras de compressão
Figura 32- Representação da fabricação de um filme de Langmuir-Schaefer (LS) obtidos em lâmina de
vidro quadrada com demarcação equivalente a posição paralela à barreira de compressão.

A posição paralela à barreira de compressão equivale ao zero do suporte
rotacional representado na ilustração da Figura 33. O polarizador tornava a luz incidente
ao filme horizontalmente polarizada. Com a ajuda do suporte instalado dentro do
espectrofotômetro, o filme foi rotacionado em diferentes ângulos (0, 45, 90, 135, 180,
225, 270 e 315°), para se analisar uma possível anisotropia óptica nos filmes de P3HT.
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Polarizador
horizontal

Suporte rotacional –
Posição Oº - equivale ao filme
orientado paralelamente
à barreira de compressão
da cuba de Langmuir

Fonte de iluminação
UV-Vis

Figura 33- Representação do estudo dos filmes LS através de espectroscopia na região do Ultravioletavisível com luz horizontalmente polarizada.

Para futuras caracterizações e utilizações na confecção de filmes híbridos de
P3HT e NpAu foram utilizadas as sínteses invertidas, pois a ordem de adição dos
reagentes não altera a formação das nanopartículas para as proporções utilizadas.
Dois tipos de filmes híbridos de P3HT e nanopartículas de ouro foram
preparados. No primeiro, os filmes foram obtidos como representado na Figura 34, em
que a solução contendo nanopartículas de ouro foi colocada na subfase da cuba de
Langmuir (representado em rosa) e, então, a solução de P3HT em clorofórmio é
espalhada na interface ar/água. O arranjo do filme de Langmuir formado apresentado
em A é apenas idealizado. No filme LS representado em B, as NpAu encontram-se na
camada mais externa do filme, sendo que nos filmes multicamadas estarão também
“sanduichadas” entre duas camadas de P3HT.
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Ar
A

B

Figura 34- Ilustração idealizadas da fabricação dos Filmes LS do P3HT contendo NpAu.

A concentração de NpAu na subfase foi variada, permanecendo constante a
quantidade de polímero espalhada, como descrito na Tabela 4. Todas as medidas foram
feitas em triplicata.

Tabela 4- Proporção de NpAu usada nas isotermas de P3HT. Em todas as medidas, a concentração de
P3HT é a mesma, sendo usada a solução com concentração de 0,1 g/L.

Isoterma

Concentração de NpAu

1

0,05 g/L

2

0,1 g/L

3

1,0 g/L

4

2,0 g/L

Outro tipo de filme híbrido foi obtido através de soluções em clorofórmio de
misturas de polímero e nanopartículas de ouro encapsuladas com 1-Octadecanotiol
preparadas a partir de soluções puras dos compostos com concentração de 0,1 g/L. As
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misturas foram preparadas com diferentes proporções entre os componentes, mas
conservando a concentração final de 0,1 g/L, como apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5- Proporções correspondentes de P3HT e NpAuC18Tiol em massa e em massa* nas misturas em
clorofórmio

Misturas (0,1 g/L)

[P3HT] (g/L)

[NpAuC18Tiol] (g/L)

P3HT(75%)/NpAuC18Tiol(25%)

0,075

0,025

P3HT(50%)/NpAuC18Tiol(50%)

0,050

0,050

P3HT(25%)/NpAuC18Tiol(75%)

0,025

0,075

P3HT(10%)/NpAuC18Tiol(90%)

0,010

0,090

P3HT(4%)/NpAuC18Tiol(96%)

0,004

0,096

* Foi usada a proporção em massa, pois não foi possível determinar, até o momento, a quantidade de moléculas de tiol para cada
átomo de ouro e por isso, a massa molar mínima não pode ser determinada.

Os filmes LS da mistura de P3HT e NpAuC18Tiol foram obtidos como ilustrado
na Figura 35, em que a solução contendo nanopartículas de ouro encapsuladas com 1octadecanotiol e P3HT em clorofórmio é espalhada na interface ar/água. O arranjo das
moléculas no filme apresentado na Figura 35 A e B é apenas ilustrativo e idealizado.

Ar

A

B
Água

Figura 35- Ilustração idealizada da fabricação dos Filmes LS das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol. (A)
filme de Langmuir na interface ar-água, (B) Filme transferido para o substrato sólido pela técnica de LS.
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Caracterizações

Os filmes de Langmuir foram caracterizados por pressão de superfície,
espectroscopia na região do UV-Vis in situ, Microscopia ótica e por fluorescência in
situ e PM-IRRAS.

Espectroscopia na região do UV-Vis in situ

As caracterizações por essa técnica foram realizadas em um espectrofotômetro
acoplado à uma cuba de Langmuir, como ilustrado na Figura 36.

Figura 36- Esquema das medidas de UV-Vis in situ realizadas nos filmes de Langmuir

Microscopia ótica e por Fluorescência in situ

As caracterizações por microscopia ótica e por fluorescência in situ foram
realizadas com um microscópio Olympus BXFM-F com uma câmera Q-Color 5
acoplada na cuba de Langmuir, como representado na Figura 37.
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Figura 37- Esquema das medidas de microscopia in situ realizadas nos filmes de Langmuir.

PM-IRRAS (Polarization Modulation Infrared Reflection Absorption Spectroscopy)

Os espectros obtidos por PM-IRRAS foram feitos em um equipamento PMI550
da KSV Instruments (Figura 38) pertencente ao Grupo de Polímeros “Prof. Bernhard
Gross”. As medidas foram feitas nos filmes de Langmuir na pressão de 30 mN/m, com
ângulo de incidência de 80º e temperatura interna de 23ºC.

Figura 38- Foto do equipamento de PM-IRRAS.

Os filmes LS foram caracterizados por MEV-FEG e fotodegradação, que já
foram descritas no Capitulo 1, e por Microscopia de Força Atômica (AFM).

Capítulo 2

77

Microscopia de Força Atômica (AFM)

As imagens de AFM foram registradas a partir de amostras preparadas por
derramamento das suspensões sobre substratos de vidro e posterior secagem à pressão
reduzida. O equipamento utilizado foi um Nanoscope III da Digital no modo tapping,
pertencente ao Instituto de Física de São Carlos.

Perfilometria

Medidas de espessura dos filmes foram feitas por perfilometria, utilizando um
equipamento Dektak 150 Surface Profiler pertencentes ao Grupo de Polímeros Bernhard
Gross do Instituto de Física de São Carlos.

Resultados e Discussões

Preparo dos filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS)

Filmes de P3HT puro

Para determinar as melhores condições de preparação dos filmes de Langmuir e
de transferência dos filmes LS, inicialmente foi estudado o comportamento do filme de
Langmuir do P3HT puro, utilizando diferentes concentrações das soluções para a
preparação dos filmes. A Figura 39 ilustra as isotermas de pressão de superfície do
P3HT usando as três concentrações de solução. Observa-se que o formato da curva
correspondente as soluções de concentração 0.5 e 0,1 g/L é o mesmo e que praticamente
não ocorre deslocamento entre as curvas. Porém, para a curva correspondente a solução
de concentração 0.05 g/L observa-se que inicialmente a curva tem comportamento
parecido com as demais, porém com a compressão, em áreas por moléculas de
aproximadamente 7 A2 esse comportamento torna-se diferenciado, mostrando que em
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concentrações muito baixas o comportamento da monocamada não é o mesmo que o
observado para concentrações maiores.

P3HT em Clorofórmio
0,5 g/L
0,1 g/L
0,05 g/L

Pressão de Superfície (mN/m)

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
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2
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8

10

2
Área por Unidade Repetitiva (A )
Figura 39- Isotermas de pressão de superfície do P3HT puro com diferentes concentrações de solução em
clorofórmio

Analisando visualmente os filmes de Langmuir formados a partir das soluções
com diferentes concentrações de P3HT em clorofórmio observa-se que o filme obtido
com a solução de maior concentração apresentou a formação de aglomerados ao longo
de todo filme. O filme obtido da solução de concentração intermediária apresentou
aspecto bastante homogêneo, não observando a formação de aglomerados. Já o filme
obtido da solução de menor concentração também não apresentou a formação de
aglomerados, mas o aspecto do filme não era homogêneo. As aparências dos filmes
foram esquematizadas nas ilustrações da Figura 40.
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0,5 g/L

0,1 g/L

0,05 g/L

Figura 40- Representação esquemática dos filmes de Langmuir formado a partir das soluções de
diferentes concentrações de P3HT em clorofórmio

Os filmes de Langmuir das soluções de P3HT foram estudados por
espectroscopia na região do Ultravioleta-Visível in situ, em que um espectrofotômetro
de fibra óptica foi acoplado à uma cuba de Langmuir e as medidas realizadas por
reflexão com o filme de polímero na superfície da água. A Figura 41 representa as
curvas dos filmes, a partir das diferentes soluções de polímero, com o tempo. O
primeiro gráfico representa as curvas correspondentes ao tempo de 30 minutos após o
sistema ter atingido a pressão de 30 mN/m. Observa-se que a maior absorbância ocorre
para a curva que representa a solução de concentração 0,1 g/L, e a menor absorbância é
observada para a curva equivalente a concentração de 0,05 g/L, e essa maior absorção
ocorre em comprimento de onda de aproximadamente 525 nm, atribuída à cadeia
conjugada. Era de se esperar que a maior absorbância fosse do filme formado a partir da
solução de maior concentração (0,5 g/L), porém, isso não é observado devido a presença
de aglomerados no filme, e que provavelmente a região que foi analisada nos filmes foi
entre esses aglomerados, apresentando, portanto, menor absorção. O mesmo
comportamento é observado para as curvas após 150 minutos após se atingir a pressão
de 30 mN/m, o que indica uma estabilidade do filme de Langmuir do P3HT formado na
interface ar/água para todas as soluções estudadas.
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Figura 41- Espectros de UV-Vis in situ dos filmes de Langmuir do P3HT obtidos a partir de diferentes
concentrações da solução, na pressão de superfície de 30 mN/m

Após esse estudo, foram feitas tentativas de fabricação de filmes de LangmuirBlodgett (LB) em substratos de vidro limpo com tratamentos hidrofílico e hidrofóbico,
com concentrações variadas da solução de P3HT e diferentes velocidades de deposição
e não se obteve nenhum resultado satisfatório. Em todos os casos, a deposição do filme
LB era muito irregular, não formando um filme possível de ser analisado
posteriormente. Como não se conseguiu filmes LB bons, realizaram-se estudos da
fabricação de filmes de Langmuir-Schaefer (LS). A Figura 42 mostra as imagens
comparativas entre os filmes LS e LB obtidos.

Figura 42- Imagens de um filme LB (esquerda) e de um filme LS (direita)

Os filmes LS foram obtidos a partir das três diferentes soluções, em três pressões
diferentes (30, 20 e 10 mN/m), com diferentes números de camadas (2, 4, 6, 8 e 10) e
também com diferentes posições de deposição (paralelo e perpendicular a barreira de
deposição). As imagens da Figura 43 são referentes aos filmes LS, todos com 8
camadas, depositadas paralelamente à barreira de compressão. Os três primeiros filmes
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foram obtidos a partir da solução 0.5 g/L nas pressões de 30, 20 e 10 mN/m
respectivamente, os filmes representados com os números 4, 5 e 6 foram obtidos
utilizando a solução de concentração intermediária (0.1 g/L) e em ordem nas pressões
de 30, 20 e 10 mN/m, mesma ordem seguida pelos filmes 7, 8 e 9 que foram obtidos
pela solução de menor concentração.

Figura 43- Imagem dos filmes LS do P3HT puro. 1, 2 e 3 representam os filmes LS obtidos através da
solução de concentração 0,5 g/L nas pressões de 30, 20 e 10 mN/m, respectivamente. 4, 5 e 6 representam
os filmes obtidos através da solução com concentração 0,1 g/L nas pressões de 30, 20 e 10 mN/m
respectivamente e, 7, 8 e 9 representam filmes os obtidos através da solução com concentração de 0,05
g/L nas pressões de 30, 20 e 10 mN/m, respectivamente.

Os filmes da solução de maior concentração apresentaram coloração rosa intenso
e grande formação de aglomerados distribuídos pelo filme como se fossem pequenas
ilhas, visíveis a olho nu até mesmo no filme de Langmuir. A formação dessas ilhas não
é observada nos filmes das soluções com concentrações menores de 0.1 e 0,05 g/L, e
sua coloração varia de rosa a lilás. Para os filmes da solução de menor concentração, foi
difícil obter filmes homogêneos, já que o filme de Langmuir apresentava-se quebradiço
e muito fino, e ao ser transferido para o substrato sólido o mesmo se quebrava formando
ranhuras ao longo do filme LS.
As condições de transferência dos filmes LS foram estudadas utilizando-se
diferentes pressões de superfície e analisando-se a absorbância no comprimento de onda
de máxima absorção (535 nm) dos filmes no visível e a espessura em função do número
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de camadas transferidas. O crescimento da absorção dos filmes LS em função do
número de camadas se aproximou da linearidade para todas as concentrações de solução
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Figura 44- Monitoramento do crescimento dos filmes LS através da absorbância máxima pelo número de
camadas

As maiores absorções ocorreram para os filmes da solução de concentração 0,5
g/L, devido à presença de agregados. Porém, esses filmes apresentaram grande
quantidade de aglomerados distribuídos ao longo do filme, conferindo-lhe um aspecto
menos homogêneo comparado aos outros filmes.
A pressão de 30 mN/m foi escolhida para ser a pressão usada na deposição dos
filmes pois nessas condições apresentaram maiores absorbâncias e, consequentemente,
maiores espessuras, o que facilitaria seu uso nos estudos de aplicações dos filmes. A
comparação entre o crescimento dos filmes das soluções com diferentes concentrações
nesta pressão de superfície está mostrada na Figura 45. A inclinação da reta para o filme
obtido da solução 0,05 g/L, que indica o grau de crescimento do filme, foi de 0,034,
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valor menor do que o encontrado para os demais filmes, que apresentaram valores
muito próximos (cerca de 0.05 unidades de absorbância por camada depositada).
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Figura 45- Absorbância máxima em função do número de camadas de filme LS depositados a pressão de
30mN/m.

Também foi possível fazer um acompanhamento da espessura dos filmes, por
perfilometria, com o número de camadas e observou-se que para os filmes da solução
de concentração de 0,5 mg/mL apresentou menor diferença da espessura com a pressão
de deposição, como ilustra a Figura 46. Para todos os casos observou-se a linearidade
do aumento da espessura com o aumento do número de camadas.
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Figura 46- Monitoramento do crescimento dos filmes LS através da medida de espessura pelo número de
camadas

A pressão de 30 mN/m apresentou maiores absorbâncias e maiores valores de
espessura em todos os casos. Foi possível relacionar a absorbância dos filmes com a sua
espessura (Figura 47), e observou-se que existe uma dependência praticamente linear
entre as mesmas, mas diferentes relações entre a absorbância e a espessura foram
encontradas dependendo da concentração da solução utilizada para a obtenção do filme
de Langmuir. Isto indica que filmes LS com diferentes “compactações” são obtidos a
partir do espalhamento de soluções de diferentes concentrações.
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Figura 47- Relação entre a absorbância máxima em 535 nm e espessura dos filmes LS obtidos a partir de
diferentes concentrações de P3HT na pressão de 30 mN/m

Pelas comparações entre os três diferentes filmes, foi possível escolher a
concentração da solução de 0,1 g/L como a melhor a ser usada na preparação de filmes
futuros.

Filmes híbridos de P3HT com NpAu

Utilizando a concentração de P3HT de 0,1 g/L foi possível preparar filmes de
Langmuir sobre subfase contendo nanopartículas de ouro em suspensão aquosa (NpAu).
A Figura 48 ilustra as isotermas do P3HT sobre água e sobre subfase contendo NpAu.
As curvas intermediárias não estão representadas para melhor visualizar o
comportamento das isotermas. A presença de nanopartículas de ouro na subfase desloca
a isoterma para maiores valores de área por unidade repetitiva. O formato da curva
permanece praticamente o mesmo com a adição de nanopartículas, observando-se um
pequeno desvio em torno de 20 mN/m, que pode ser um simples rearranjo das
moléculas presentes na monocamada.
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Figura 48- Isotermas de pressão de superfície do P3HT puro, do P3HT contendo NpAu na subfase.

O deslocamento das isotermas é proporcional ao aumento da concentração das
nanopartículas na subfase, pois ocorre a sua adsorção no filme de Langmuir de P3HT. A
variação da área extrapolada em função da concentração de nanopartículas de ouro está
representada na Figura 49. O comportamento da curva é condizente com a equação de
adsorção de Langmuir:

Em que Aext é o valor da área extrapolada da curva de pressão de superfície, que
indica a expansão da monocamada com a adsorção das nanopartículas de ouro pelas
moléculas de polímero na superfície, α é a constante de equilíbrio entre material
adsorvido e não adsorvido e C a concentração de nanopartículas na subfase. Observa-se
que ocorre um aumento da área extrapolada até uma proporção de 10/1 NpAu/P3HT em
mol, valor onde ocorre uma “saturação”, como pode ser melhor observado na Figura 49.
Por esse motivo a concentração de 1,0 g/L foi a utilizada para a obtenção dos filmes LS.
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Figura 49- Valores de área por unidade repetitiva, obtidos pela extrapolação da parte condensada das
isotermas de pressão de superfície, do P3HT puro e do P3HT contendo NpAu na subfase em diferentes
concentrações.

O deslocamento da isoterma ocorre devido a forças de atração do tipo Van der
Walls existentes entre a parte polar da molécula de P3HT (anel tiofênico) e as
nanopartículas presentes na subfase. Essa força faz com que as NpAu penetrem no filme
de Langmuir de P3HT ou somente interajam com as moléculas do polímero, e em
ambos os casos ocorre o afastamento entre as moléculas de P3HT na superfície, como
ilustrado na Figura 50, e esse afastamento é o responsável pelo deslocamento da
isoterma de pressão de superfície.
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Figura 50- Ilustração idealizada do comportamento do filme de Langmuir do P3HT com NpAu na
subfase

Além do estudo das isotermas de filmes de Langmuir, realizou-se medidas de
espectroscopia de absorção no UV-Vis in situ na pressão de 30 mN/m do P3HT puro e
do P3HT contendo NpAu na subfase aquosa a fim de se observar possíveis interações
entre o polímero na interface ar/água e as NpAu na subfase. Essas medidas foram feitas
tendo como linha de base o espectro de absorção da subfase. Primeiramente, foi feito
um estudo do P3HT contendo somente água na subfase, em que se observou o espectro
de UV-Vis durante 12 horas na pressão de 30 mN/m, e, posteriormente, o mesmo foi
feito para o P3HT contendo solução de nanopartículas na subfase. Para fins de
comparação e para comprovar que o deslocamento das isotermas era devido às
nanopartículas de ouro na subfase, foi também utilizada solução de citrato de sódio e
HCl na subfase, nas mesmas condições utilizadas para a solução de nanopartículas. Os
espectros do P3HT contendo uma solução de citrato de sódio e HCl não foram
apresentados, pois apresentaram comportamento similar ao P3HT sobre água pura,
comprovando que a mudança que ocorre nos espectros é devido a presença de NpAu na
subfase.
Os espectros da Figura 51 indicam as curvas de absorção do P3HT puro e
contendo NpAu na subfase, nos tempos de 30 e 150 minutos. Neles observa-se um
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deslocamento de 40 nm entre os max das absorções do P3HT nas subfases água e
NpAu. O comportamento de ambas as curvas de absorção na faixa do visível e os
valores de suas respectivas absorbâncias permanecem iguais ao longo de pelo menos
duas horas e meia, mostrando a estabilidade do filme de Langmuir durante esse período.
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Figura 51- UV-Vis in situ dos filmes de Langmuir do P3HT e do P3HT contendo nanopartículas de ouro
em fase aquosa nos tempos de 30 e 150 minutos, mantidos à pressão de 30 mN/m.

Filmes híbridos de P3HT com NpAuC18Tiol

Misturas em clorofórmio de P3HT e NpAu encapsuladas com 1-octadecanotiol
(NpAuC18Tiol) foram preparadas a partir de soluções dos compostos puros em
concentração de 0,1 g/L. Espectros de UV-Vis e fluorescência desses materiais foram
feitos na tentativa de observar possíveis interações entre os componentes. As medidas
de absorção no UV-Vis das misturas e dos compostos puros encontram-se na Figura 52.
Os espectros foram normalizados para a banda de absorção do polímero para facilitar a
comparação entre os mesmos. Os compostos P3HT e NpAuC18Tiol puros apresentam
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máximo de absorção em 450 nm e 555 nm respectivamente, e nos espectros das
misturas observa-se claramente a presença das duas bandas nas misturas contendo 96%,
90% e 75% em massa de NpAuC18Tiol, com um pequeno deslocamento para maiores
valores de comprimento de onda da banda relacionada a absorção das NpAuC18Tiol. Já
nos espectros das misturas com menor concentração de NpAuC18Tiol não se observar a
presença da banda de absorção desse composto, já que a intensidade da banda de P3HT
é muito mais pronunciada.

P3HT4%/NpAuC18Tiol96%
P3HT10%/NpAuC18Tiol90%
P3HT25%/NpAuC18Tiol75%
P3HT50%/NpAuC18Tiol50%
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Figura 52- Espectro de absorção das soluções de NpAuC18Tiol e P3HT e suas misturas com diferentes
proporções em massa.

As soluções também foram caracterizadas por fluorescência e seus espectros
encontram-se na Figura 53, com exceção da solução de NpAuC18Tiol que não
apresentou valores significantes de florescência. As medidas foram realizadas excitando
o material no comprimento de onda de absorção máxima do P3HT em clorofórmio (450
nm) com abertura de fendas de excitação e emissão de 1,5. Os valores de intensidade de
fotoluminescência foram divididos pelo valor da concentração de P3HT em cada
solução, para avaliar a influência das NpAuC18Tiol na emissão do P3HT. Observa-se
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que ocorre um aumento da intensidade de fotoluminescência com o aumento da
concentração de NpAuC18Tiol de forma exponencial, o que pode ser explicado pelo fato
de que o aumento da concentração de NpAuC18Tiol, nesses casos, implicou com a
diminuição da concentração de P3HT.
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Figura 53- Espectros de fluorescência do P3HT e das misturas de P3HT com NpAuC18Tiol

Na Figura 54, as isotermas das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol foram
comparadas com as isotermas dos compostos puros. As isotermas correspondentes às
misturas encontram-se localizadas em posição intermediária a dos compostos puros.
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Figura 54- Isotermas de pressão de superfície dos compostos P3HT, NpAuC18Tiol e das misturas entres
esses dois compostos

A interação entre os componentes das misturas pode ser determinada pela
variação das áreas por unidade repetitiva nas isotermas. Para um sistema misto onde os
materiais são imiscíveis e não interagem entre si, a área que o filme de Langmuir ocupa
é igual a soma das áreas dos filmes dos compostos puros de acordo com suas
proporções molares, como descrito na equação abaixo:

A(12) = x1A1+x2A2

(13)

sendo A(12) a área média ocupada pelo filme da mistura, x1 e x2 são as frações
molares dos compostos puros, e A1 e A2 são as áreas ocupadas pelos filmes dos
compostos puros em uma mesma pressão de superfície. Para estudar a interação entre as
moléculas nas misturas obtidas nesse trabalho, construiu-se um gráfico que relaciona a
área mínima em 15 mN/m com a proporção em massa de P3HT (Figura 55). Os pontos
representados em preto no gráfico são teóricos e correspondem a um comportamento
ideal onde os componentes não sofrem interações, sendo completamente imiscíveis. Os
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pontos em formato de estrela em rosa são resultados experimentais, correspondentes às
misturas estudadas. Observa-se que em todos os casos ocorre atração entre as moléculas
de P3HT e NpAuC18Tiol, pois apresentam diminuição da área por mero, devido a forças
de van der Walls existentes entre a cadeia alifáticas da molécula de 1-octadecanotiol e a
cadeia lateral da molécula de P3HT, e é mais pronunciada nas soluções com maiores
proporções de P3HT.
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Figura 55- Relação entre a área mínima na pressão de 15 mN/m VS a proporção de P3HT em massa

Os filmes de Langmuir das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol também foram
caracterizados por UV-Vis in situ e seus espectros estão representados na Figura 56.
Obteve-se

espectros

somente

das

misturas

P3HT90%/NpAuC18Tiol10%,

P3HT75%/NpAuC18Tiol25% e P3HT50%/NpAuC18Tiol50%, pois as demais misturas
apresentam baixa absorção, no mesmo tempo de aquisição dos espectros, devido a baixa
concentração de polímero. Os espectros foram normalizados para facilitar a
visualização. Observa-se somente uma banda com max em 535nm para o
P3HT90%/NpAuC18Tiol10%, 550nm para o P3HT75%/NpAuC18Tiol25%, e 564 nm
para o P3HT50%/NpAuC18Tiol50%. Apenas no espectro do filme com menor
proporção de P3HT nota-se nitidamente um ombro em aproximadamente 690 nm, que é
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muito tênue nos dois outros filmes. O alargamento das bandas de absorção no filme,
comparativamente aos das soluções (Figura 52), são características das agregações das
moléculas em estado sólido. A banda equivalente à absorção do polímero, em torno de
550 nm, apresenta-se deslocada para maiores valores de comprimento de onda quanto
maior for a proporção de NpAuC18Tiol, o que indica que ocorre uma interação entre as
moléculas de P3HT e as NpAuC18Tiol quando estas estão formando o filme de
Langmuir, o que não se observa em solução.
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Figura 56- Espectros de UV-Vis in situ dos filmes de Langmuir das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol

Medidas de infravermelho do filme de Langmuir (PM-IRRAS) foram feitas na
tentativa de observar possíveis interações entre o P3HT e as NpAu encapsuladas com
tiol. A técnica de PM-IRRAS é uma técnica de infravermelho por reflexão-absorção
bastante peculiar que permite a observação dos grupos funcionais em superfícies
bastante finas, como em filmes de Langmuir e a detecção de momentos de dipolos que
se encontram orientados tanto para fora quanto para dentro do plano de superfície
(interface da cuba de Langmuir).
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Os espectros da Figura 57 mostram duas bandas que correspondem aos
estiramentos de deformações axiais assimétricas de C-H alifático em torno de 2900 e
2800 cm-1. É possível observar que ocorre um deslocamento dessas bandas para as
misturas com maior proporção de NpAuC18Tiol quando comparadas com o espectro do
P3HT puro. Não foi possível a obtenção do espectro das NpAu encapsuladas com tiol,
pois não ocorre a formação de uma monocamada estável.

P3HT
P3HT75%/NpAuC18Tiol25%
P3HT50%/NpAuC18Tiol50%
P3HT25%/NpAuC18Tiol75%
P3HT10%/NpAuC18Tiol90%
P3HT4%/NpAuC18Tiol96%
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2880

2860
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2820

2800

-1
Número de onda (cm )
Figura 57- Espectros de PMIRRAS do P3HT e das misturas de P3HT com NpAuC18Tiol na região entre
2900 e 2800 cm-1.

O mesmo comportamento é observado para a banda equivalente à deformação
axial do grupo C=C do anel tiofênico em aproximadamente 1500 cm-1 (Figura 58), na
qual se observa um deslocamento das bandas correspondentes às misturas contendo
50% ou menos de P3HT quando comparado com a banda do polímero puro. No
espectro de infravermelho do filme cast, a banda equivalente ao grupo C=C do anel
tiofênico encontrava-se em torno de 1510 cm-1.
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Figura 58- Espectros de PM-IRRAS do P3HT e das misturas de P3HT com NpAuC18Tiol na região de
1600 a 1400 cm-1

Microscopia Ótica in situ

Os filmes das soluções com proporção de 4 e 10% de P3HT apresentam baixa
concentração de polímero e, por isso, não apresenta coloração e fluorescência suficiente
para ser estudado por microscopia ótica. Os filmes de Langmuir do P3HT puro, do
P3HT contendo NpAu na subfase aquosa e NpAuC18Tiol são bastante estáveis e
apresentam pouca movimentação quando mantidos a pressão constante, por isso, foi
possível a caracterização por microscopia ótica e de fluorescência in situ. As imagens da
Figura 59 foram obtidas por microscopia ótica por Brightfield. Nas imagens do filme de
P3HT puro e P3HT contendo NpAu na subfase aquosa observam-se a presença de áreas
com maior e menor concentração (regiões claras e escuras, respectivamente). Nos
filmes da mistura de P3HT com NpAuC18Tiol são também observadas essas diferentes
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regiões, mas a medida que se aumenta a proporção de NpAuC18Tiol na mistura, o filme
vai se tornando mais homogêneo.

Figura 59- Imagens por microscopia ótica dos filmes de Langmuir do P3HT puro e do P3HT contendo
NpAuC18Tiol

Da mesma forma que foi feita para a microscopia Brightfield, os filmes de
Langmuir também puderam ser caracterizados por microscopia de fluorescência, e
confirmou-se, através das imagens da Figura 60, o comportamento do filme descrito
acima. O filtro utilizado nas medidas excitava na região entre 400 e 440 nm e a emissão
ocorria na faixa de 450 a 900 nm.
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Figura 60- Imagens por microscopia ótica de fluorescência dos filmes de Langmuir do P3HT puro e do
P3HT contendo NpAuC18Tiol

Anisotropia óptica

Os filmes das soluções com proporção de 4 e 10% de polímeros foram utilizados
somente para o estudo da interação do P3HT com as NpAuC18Tiol e, por isso, não
foram usados para a confecção de filmes LS.
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Os filmes LS foram transferidos para substrato de vidro quadrado com
dimensões de 2,5 cm com 2 camadas, na pressão de 30 mN/m, sendo que os filmes
foram depositados alinhando-se uma das laterais do substrato paralelamente a barreira
de compressão. Estes filmes foram explorados quanto a sua anisotropia ótica, que
permite inferir se há algum tipo de orientação nos filmes LS. Para isso foram registrados
os espectros de absorção no UV-Vis, com luz incidente linearmente polarizada, dos
filmes LS do P3HT puro, do P3HT contendo NpAu na subfase e dos filmes LS mistos
de P3HT e NpAuC18Tiol. A Figura 61 ilustra os espectros dos filmes LS do P3HT puro
e do P3HT contendo NpAu na subfase, obtidos com luz horizontalmente polarizada,
rotacionando o filme em vários ângulo (esquerda) e (direita) os valores de absorbância
máxima em função do ângulo de rotação do suporte (esquema do suporte ilustrado na
Figura 33).
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Figura 61- Espectros de UV-Vis de luz polarizada dos filmes de Langmuir-Schaefer (LS) do P3HT e do
P3Ht/NpAu e a respectiva representação da curva de absorbância máxima com a posição do filme
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Observa-se que as curvas à direita apresentam um comportamento senoidal, e os

valores máximos de absorbância ocorreram a 90 e 270º. Como a posição zero foi
definida como sendo paralela a barreira de compressão, os máximos valores de absorção
de luz horizontalmente polarizada foram nas posições perpendiculares a com a barreira
de compressão. Com base no ângulo de maior absorção de luz polarizada, é possível
inferir sobre a orientação dos cromóforos, que no caso do P3HT correspondem as
cadeias principais, tanto no filme LS quanto no filme ainda na interface ar-água. A
Figura 62 ilustra a possível orientação das cadeias no filme de Langmuir e de LangmuirSchaefer (LS). A posição 0o do suporte de amostra foi definida como a posição paralela
a barreira. Como a maior absorção da luz polarizada horizontalmente (A) ocorre quando
os filmes estão posicionados a 90 e 270º, é possível inferir que as cadeias encontram-se
paralelas à barreira de compressão na cuba de Langmuir (D).

Posição de maior absorção
do filme para a luz
horizontalmente polarizada

Cadeias orientadas
preferencialmente
paralela a barreira
de compressão da
cuba de Langmuir

Figura 62- Representação do comportamento das moléculas nos filmes de Langmuir e LangmuirSchaefer (LS)

A cadeia polimérica consiste em anéis tiofênicos ligados, e a eles ligados os
grupos laterais de cadeia alifática contendo 6 carbonos, como ilustrado na Figura 63. A
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região hidrofílica da cadeia é devido ao enxofre presente ao anel, e por isso essa região
da molécula fica preferencialmente orientada para a água. O grupamento lateral, por ser
a parte hidrofóbica da cadeia fica orientado preferencialmente para fora da subfase. Os
resultados de anisotropia ótica mostraram que os cromóforos do polímero estão
orientados paralelamente á barreira de compressão. No caso do P3HT, a cadeia principal
é a responsável pela absorbância devido a transição π-π* da cadeia conjugada, então é a
própria cadeia que se encontra preferencialmente paralela a barreira de compressão.

H3C

ArH C
3

H3C

H3C

S

S

H3C

S

S

CH3
n

Água
Posição paralela a barreira de compressão
Figura 63- Representação da cadeia polimérica do P3HT na interface ar/água.

Uma forma bastante simples de representar numericamente a anisotropia desses
filmes é através da obtenção da razão dicroica, que no caso da análise por
espectroscopia na região do UV-Vis consiste na relação entre a absorbância máxima
com luz verticalmente polarizada e com luz horizontalmente polarizada. No presente
caso, como foi utilizada luz horizontalmente polarizada e a amostra foi rotacionada, foi
utilizada a razão das absorbâncias obtidas a 90°e a 00 (ou 180o). Para os filmes contendo
P3HT e P3HT com NpAu na subfase esses valores foram, respectivamente, de 1,6 e 1,5,
e indicam que se trata de sistemas orientados

(67-70)

, e que não há diferenças

significativas no grau de orientação do polímero pela presença da nanopartículas. Outra
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forma bastante comum de análise da anisotropia dos filmes é através do dos valores de
Parâmetro S, que é dado por:

S=

Em que A// e A

(14)

são os valores da absorbância dos filmes nas posições que

correspondem a paralelo e perpendicular, respectivamente, à barreira de compressão.
Em ambos os filmes LS com P3HT puro e P3HT contendo NpAu o parâmetro S foi
igual a 0,2, mostrando mais um indício de que a presença das NpAu neste caso não
interfere na orientação das moléculas de polímero no filme LS.
O mesmo estudo foi realizado para os filmes das misturas de P3HT com
NpAuC18Tiol (Figura 64). Neste caso, ocorre uma mudança na amplitude da variação da
absorbância da luz horizontalmente polarizada em função da rotação do filme. As
razões dicroicas foram de 1,44; 1,28 e 1,04 para os filmes das misturas contendo 90, 75
e 50 % de P3HT respectivamente, o que indicaria que orientação na direção paralela à
barreira de compressão é maior quanto maior é a concentração de P3HT no filme. Pela
observação das curvas da Figura 64 nota-se que a presença de NpAuC18Tiol no filme
LS faz com que ocorra uma mudança significativa na organização das moléculas,
principalmente no filme com maior proporção de NpAuC18Tiol, embora este ainda
mostre alguma orientação preferencial. Os valores de Parâmetro S para esses filmes
também mostraram uma queda significativa com o aumento da proporção de
NpAuC18Tiol que é de (0,16), (0,12) e (0,05) para os filmes contendo 90, 75 e 50% de
P3HT respectivamente.
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Figura 64- Espectros de UV-Vis de luz polarizada dos filmes de Langmuir-Schaefer (LS) das misturas
contendo P3HT e NpAuC18Tiol e a respectiva representação da curva de absorbância máxima com a
posição do filme

Caracterização dos filmes por Microscopias

A morfologia dos filmes foi determinada através de medidas de Microscopia de
Força Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV-FEG). A Figura
65 mostra as imagens por AFM em uma visão topográfica e sua correspondente
representação tridimensional.
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P3HT/NpAu

P3HT50%NpAuOctatiol50%

P3HT75%NpAuOctatiol25%

P3HT25%NpAuOctatiol75%

Figura 65- Imagens obtidas por AFM em uma visão topográfica e tridimensional respectivamente dos
filmes LS do P3HT e do P3HT/NpAu

Quando se compara as imagens do filme de P3HT puro e do P3HT contendo
NpAu observa-se a presença de pontos mais claros indicando maior concentração de
material com altura entre 20 e 30 nm no filme contendo as NpAu, o que não é
observado no filme de P3HT puro, sugerindo a presença das NpAu. Para os filmes das
misturas nota-se que as imagens correspondentes ao filme com maior quantidade de
polímero possui maior homogeneidade, não observando a presença de grandes
aglomerados, como para o filme contendo maior quantidade de NpAuC18Tiol.
A Figura 66 Ilustra imagens de MEV-FEG dos filmes LS do P3HT e P3HT
contendo NpAu. Na imagem do filme do P3HT puro (Figura 64 (A)) não é possivel
observar nenhuma estrutura. Já na imagem do P3HT preparado com subfase contendo
NpAu observa-se a presença de partículas esféricas com diâmetro em torno de 20 nm
(Figura 64 (B), (C) e (D)), correspondente aos valores encontrados para as medidas de
MEV-FEG das nanopartículas de ouro apresentados anteriormente (Figura 11), e
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observa-se que as NpAu encontram-se distribuídas uniformemente ao longo do filme.
Pelas imagens foi possivel fazer uma estimativa do número de partículas por área, e
para as três imagens observadas encontramos um valor aproximado de 85 partículas por
µm2.

Figura 66- Imagem por MEV-FEG do filme LS contendo somente P3HT (A) e do filme LS contendo
P3HT e NpAu com maior aproximação(B) e NpAu com menor aproximação em diferentes regiões do
filme (C) e (D)

Para os filmes das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol (Figura 67) também
observa-se a presença das nanopartículas ao longo do filme. Neste caso as
nanopartículas apresentam-se de forma aglomerada e não homogeneamente distribuídas,
o que também foi observado para as imagens da solução de NpAuC18Tiol (Figura 19).
Ainda comparando com a imagem da Figura 19, observa-se a presença de partículas
com formato de esferas, triangulos, bastões e hexagonos.
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Figura 67- Imagem por MEV-FEG dos filmes LS contendo P3HT NpAuC18Tiol.
P3HT90%/NpAuC18Tiol10% (A) e (B), P3HT75%/NpAuC18Tiol75% (C) e (D) e
P3HT50%/NpAuC18Tiol50% (E) e (F)
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Fotodegradação dos filmes

Os polímeros conjugados são susceptíveis a degradação pela ação, em geral
concomitante, de oxigênio e luz. A fotodegradação dos politiofenos também ocorre e
postula-se que seu processo de fotodegradação seja semelhante ao dos derivados do do
poli-p-fenileno-vinileno (PPV). Nos PPVs a ligação vinílica é a mais susceptível ao
processo de fotodegradação no qual ocorre a clivagem da ligação dupla com a
incorporação de oxigênio, gerando grupos carbonílicos e levando à cisão da cadeia
polimérica. A perda gradual da coloração (“photobleaching”) é resultado da perda da
conjugação devido à clivagem das duplas ligações. No caso dos politiofenos a perda de
conjugação se daria pela clivagem das ligações entre os anéis tiofênios (71).
Assim, a última caracterização dos filmes LS a ser mostrada nesta tese consiste
na análise da fotodegradação destes frente a uma luz branca. Os filmes ficaram expostos
sob essa luz em temperatura e atmosfera ambiente, e durante aproximadamente uma
semana foram realizadas medidas periódicas de absorbância na região do UV-Vis. Nos
primeiros estágios da fotodegradação do politiofeno, a intensidade de absorção da luz
visível diminui, mas sem a diminuição da cor do filme perceptivel a olho nú. Nos
estágios seguintes o valor de comprimento de onda de máxima absorção diminui até a
amostra ficar incolor. O processo de fotodegradação dos filmes, em geral, começa na
superfície e em seguida afeta as camadas internas do material. A Figura 68 ilustra os
espectros correspondentes a cada filme em função do tempo de exposição à luz e
também a curva de decaimento da absorbância (normalizada pela absorbância antes da
exposição à luz - tempo 0) de todos os filmes, no comprimento de onda de 540 nm.
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Figura 68- Espectros de UV-Vis dos filmes LS em função do tempo de exposição à luz branca e variação
da absorbância máxima com o tempo de exposição à luz.

Para os filmes do P3HT puro e do P3HT depositado com subfase contendo
NpAu, observa-se que após 100 horas de exposição, os filmes encontram-se totalmente
degradados e que essa degradação ocorre de maneira similar para os dois filmes,
indicando que a presença das nanopartículas de ouro no filme não afeta o processo de
degradação do P3HT. Já para os filmes das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol observase que quanto maior a concentração de NpAuC18Tiol menor é o decaimento da
absorbância, indicando que a presença de NpAuC18Tiol pode ter o efeito de minimizar o
processo de fotodegradação.
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Conclusões Parciais

Foram feitos estudos de filmes de Langmuir e Langmuir-Schaefer (LS) do
polímero P3HT do P3HT contendo nanopartículas de ouro na subfase aquosa e das
misturas de P3HT com NpAuC18Tiol. As isotermas de pressão de superfície mostraram
que a presença de nanopartículas de ouro na subfase da cuba de Langmuir desloca a
isoterma de pressão de superfície para maiores valores de área por unidade repetitiva,
indicando que a presença das nanopartículas tem efeito sobre o arranjo das moléculas na
superfície. As isotermas das misturas de P3HT e NpAuC18Tiol apresentaram
comportamento intermediário entre as isotermas dos compostos puros, apresentando
atração entre os componentes.
Filmes LS foram fabricados e analisados quanto a sua absorção no UV-Vis com
luz polarizada, observando-se a anisotropia ótica das moléculas de polímero no filme.
Para todos os filmes observa-se que as moléculas do polímero encontram-se
preferencialmente orientadas paralelamente à barreira de compressão da cuba de
Langmuir, e que praticamente não há diferença nesse comportamento para os filmes de
P3HT e P3HT com NpAu. Já para os filmes obtidos pelas misturas de P3HT e
NpAuC18Tiol observa-se que quanto maior a concentração de NpAuC18Tiol no filme
menos orientado ele se encontra.
As análises de superfície dos filmes LS por AFM e MEV-FEG comprovaram a
presença das NpAu nos filmes, com formato e tamanho similares ao encontrado para os
filmes cast de nanopartículas puras, e que as mesmas encontram-se distribuídas de
maneira uniforme ao longo de todo o filme, contendo uma média de 85 partículas por
µm2. A presença das NpAuC18Tiol também foi comprovada, e observou-se a presença
de partículas em forma de esferas, triângulos, bastões e hexágonos, formando
aglomerados ao longo do filme.
As medidas de degradação dos filmes LS mostraram que após 100 horas de
exposição à luz branca (17 mW/cm2) os filmes de P3HT e P3HT/NpAu apresentaram-se
completamente degradados, e que a presença de NpAu no mesmo não influencia nesse
tempo de degradação. Para os filmes obtidos da mistura de P3HT e NpAuC18Tiol,
quanto maior a concentração de NpAuC18Tiol menor é a degradação depois de 100
horas de exposição à luz.
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Grande parte dos resultados apresentados neste capítulo foram publicados

recentemente no trabalho intitulado “Langmuir and Langmuir-Schaefer Films of Poly(3hexylthiophene) with Gold Nanoparticles and Gold Nanoparticles Capped with 1Octadecanethiol” (72).

Capítulo 3

Sensores Óticos de Compostos Orgânicos Voláteis

Introdução

Sensores com diferentes aplicações no campo da engenharia civil, medicina,
agronomia, segurança, controle ambiental, dentre outros, apresentaram crescente
importância em investimentos financeiros, publicações na literatura e em diferentes
ramos de pesquisas últimos tempos (73). Dentre os diferentes tipos de sensores, daremos
ênfase aos sensores químicos, que são dispositivos que transformam informações
químicas em um sinal analiticamente mensurável. A informação pode ser originada por
reações químicas com o analito ou por mudanças na propriedade físicas do sistema, que
é então chamado de sensor físico

(74)

. Essa classe de sensores se destaca das demais

devido a sua relativa facilidade de obtenção, eficiência de detecção e ampla variedade
de materiais utilizados em sua fabricação (75).
Um sensor químico apresenta como constituinte um material que forma uma
camada seletiva, que pode ser caracterizada quanto a sua estabilidade, repetibilidade,
linearidade, histerese e tempo de saturação (73,75,76). Essa camada irá interagir química ou
fisicamente com o analito de interesse e então gerar um sinal que poderá ser qualitativo
ou quantitativo (73,77-79). Os sensores químicos podem ser subdivididos de acordo com o
tipo de materiais e métodos sensoativos que são usados em sua fabricação e com isso
eles podem ser classificados de acordo com: (A) a natureza do analito – sensores de pH,
umidade, líquido e gás, (B) a natureza da espécie sensoativa – sensores químicos e
biológicos, (C) a propriedade medida – resistividade, capacitância, refletância e
fluorescência,

(D)

o

princípio

de

transdução

–

sensores

potenciometricos,

amperométricos, etc., (E) mecanismo de reconhecimento molecular – microbiais,
enzimáticos, etc., (F) A sua especificidade – específicos e semi-específicos

(80)

. É
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comum a utilização de mais de um tipo de classificação para a identificação específica
de um sensor (81-84).
Dentre os sensores químicos, destacamos os sensores de gás (também
conhecidos como narizes eletrônicos), pois foram os estudados neste trabalho. Eles
foram primeiramente estudados por Persaud et al.

(85)

e este trabalho foi posteriormente

seguido por muitos outros, relatando estudos da melhora de seu desenvolvimento

(86)

.

Existem, hoje em dia, cinco tipos principais de sensores de gases, dependendo do seu
tipo de detecção, que são térmico, elétrico, eletroquímico, gravimétrico e ótico, e dentre
esses tipos, até o momento, os últimos foram menos estudados, e serão os utilizados
nesse trabalho, através de análises de absorção na região do Visível. Essa classe de
sensores explora mudanças nas propriedades óticas do material, analisando mudanças
na interação da radiação eletromagnética da camada de material sensoativo (filmes
poliméricos) quando expostos aos analitos, que no nosso caso serão compostos
orgânicos voláteis (85).
As propriedades sensoras de filmes poliméricos estão relacionadas com a
adsorção e absorção dos gases. Ao entrar em contato com o filme, primeiramente, o gás
é adsorvido, acumulando-se na superfície e formando uma camada molecular, como
ilustrado no esquema da Figura 69. A adsorção ocorre devido à energia livre de
superfície, em que as moléculas poliméricas presentes na superfície não estão
completamente rodeadas por outras moléculas, como no interior, e, então, a adsorção
das moléculas de gases é favorável energeticamente. A adsorção pode ocorrer de várias
maneiras, dependendo da natureza química das moléculas de polímero e de gás,
podendo ser uma simples adsorção física, em que ocorrem interações não específicas
entre o gás e as moléculas do filme ou pode ser proveniente de uma quimiosorção, em
que ocorrem ligações químicas entre as moléculas envolvidas (87).
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Filme
Filme
molecular do
polimérico
gás adsorvido
Figura 69- Esquema da adsorção que ocorre entre o filme polimérico e o analito gasoso em um ensaio de
sensor de gás.

Depois de o gás ser adsorvido na superfície do filme, ele poderá ou não ser
absorvido, penetrando para o interior, como representado na Figura 70. Essa penetração
é também dependente das características das moléculas de polímero e gás, mas, além
disso, outras características também são importantes, como a morfologia do filme, a
cristalinidade, a porosidade, e as suas características superficiais

(88)

. A absorção pode

ser explicada em três etapas. Na primeira delas, um “buraco” é formado no filme através
da ruptura de algumas interações entre as moléculas de polímero. Com a formação desse
buraco, as moléculas do analito começam a ocupar esses espaços (etapa 2) e as
moléculas do polímero começam a se reorganizar ao redor das moléculas do analito. Por
fim, na terceira etapa ocorre a formação de forças atrativas, que também são conhecidas
como interações de solubilidade entre o gás e as moléculas de polímero

(89)

. As

principais características atribuídas a um sensor são fortemente influenciadas pelos
mecanismos de adsorção e absorção e também da presença ou não de reações químicas
entre as moléculas de polímero e do gás.
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1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

Processo de
absorção dividido
em 3 etapas

Filme
molecular do
gás adsorvido
Filme polimérico
com o gás
absorvido
Figura 70- Esquema da absorção que ocorre entre o filme polimérico e o analito gasoso em um ensaio de
sensor de gás.

Os compostos orgânicos voláteis, ou na sigla em inglês VOCs (Volatile Organic
Compounds), são compostos orgânicos com pressão de vapor alta o bastante para
vaporizar em pressão e temperatura ambiente, e podem ser gerados na fabricação ou uso
de produtos químicos e de indústrias de petróleo. Eles apresentam elevada
periculosidade para a saúde humana, podendo causar danos irreversíveis pela inalação
ou contato com a pele, por isso a importância em se controlar a quantidade desses gases
na atmosfera

(90)

. Este tipo de gás ao entrar em contato com o filme polimérico, em

especial de derivados de politiofeno, causa mudanças conformacionais nas cadeias ou o
inchamento do filme. Estas alterações são prontamente detectadas por medidas óticas,
pois aumentam o caminho ótico percorrido pelo feixe e levam também a mudanças nos
estados de agregação do filme

(91, 92)

, tornando estes filmes promissores para serem

aplicados como camadas ativas de sensores.
O trabalho mais antigo que envolve sensores utilizando Politiofenos e seus
derivados foi publicado em 1987, mas até o ano de 2004 apresentou pouca ou nenhuma
outra publicação. A partir de 2004, o número de trabalhos aumenta e assim permanece
até a data dessa pesquisa (01/07/2014), como se observa no gráfico da Figura 71.
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Figura 71- Relação entre as publicações de trabalhos que apresentam em seus títulos “Politiofeno” e
“Sensores e Politiofeno” com o tempo, desde a década de 80 até o ano de 2013 (fonte da pesquisa – ISI
Web of Knowledge em 01/07/2014).

Análises qualitativas das propriedades sensoras de VOCs de filmes Spin-coating
de

um

derivado

de

politiofeno,

o

poli(3-hexiltiofeno),

P3HT,

de

média

regioregularidade foram realizadas em trabalhos anteriores no grupo de pesquisa (80). No
presente trabalho, o P3HT com alta regioregularidade, na forma de filmes de LangmuirSchaefer (LS) e Spin-coating, foi usado em análises qualitativas de suas propriedades
sensoras frente aos solventes: Tolueno, THF, Clorofórmio, n-Hexano, Diclorometano e
água (esta última para analisar a influencia da umidade ambiente e presente em alguns
vapores na resposta dos sensores). Também foram analisados filmes híbridos de P3HT e
nanopartículas de ouro, encapsuladas (NpAuC18Tiol) ou não (NpAu) com 1octadecanotiol.

Métodos Experimentais

As medidas foram feitas em um espectrofotômetro Hitachi U-2001 pertencente
ao Grupo de Polímeros “Prof. Bernhard Gross” do Instituto de física de São Carlos
(IFSC-USP), com utilização de um sistema contendo câmeras de ensaio adaptadas para
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o procedimento, como ilustrado na Figura 72, desenvolvido em trabalho anterior (93). Os
filmes foram colocados dentro do sistema ligado a uma linha de fluxo constante de
nitrogênio (60 Nl/h (Normal litro por hora) controlado por um rotâmetro. As análises
qualitativas foram realizadas com a injeção do analito em fluxo, chamado de ensaio
dinâmico, que é a forma mais empregada em estudos desse tipo de sensores (93,94). Nesse
tipo de teste avaliou-se a sensibilidade dos filmes frente a diferentes solventes orgânicos
arrastados pelo fluxo continuo de N2. Primeiramente, uma medida de absorção foi feita
para o filme em condições normais, sem fluxo de solvente ou nitrogênio, seguido das
medidas com fluxo de N2 e N2 +VOC (fluxo contínuo por 10 minutos para todos os
casos). A quantidade de VOC aplicada no sensor não pode ser determinada, pois é
muito difícil determinar a quantidade de vapor arrastada com o tempo, o que faz com
que esse processo seja qualitativo.

Figura 72- (a) Sistema acoplado ao espectrofotômetro de UV-Vis para medidas dinâmicas. (b) Detalhe da
câmara de exposição do filme polimérico. (c) Linha de nitrogênio utilizada para ensaios dinâmicos (93).
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Resultados e Discussões

Para todos os ensaios dinâmicos (qualitativos) de sensores óticos deste trabalho
foram registrados três espectros de absorção no UV-Vis. Primeiramente, o filme foi
exposto a um fluxo constante de nitrogênio por 10 minutos, e essa medida foi usada
como referência nas possíveis respostas dos sensores. Em seguida, o filme ficou exposto
por 10 minutos a um fluxo constante do analito gasoso arrastado pelo nitrogênio. Por
fim, o filme novamente ficou exposto ao fluxo de nitrogênio puro pelo mesmo tempo, a
fim de determinar reversibilidade do filme analisado frente a determinados solventes.

Filmes de P3HT puro

Filmes LS do P3HT puro foram estudados previamente para determinar o
número de camadas que apresentasse a melhor resposta frente aos analitos gasosos
determinados, no intervalo de 2 a 10 camadas. Nos ensaios com diclorometano e nhexano não se observou nenhuma resposta significativa. A água também foi testada para
observar a interferência da umidade presente no meio, e observou-se que também não
há resposta para esses vapores. Os primeiros testes sempre foram com os filmes com 10
camadas, por serem os filmes mais espessos, e por isso apresentarem maior absorção, e
provavelmente maior resposta. Portanto, neste caso, como não ocorreu resposta para os
filmes com 10 camadas, os filmes com menos camadas não foram analisados.
Para os demais solventes (clorofórmio, THF e tolueno), os ensaios apresentaram
respostas significativas e por isso foram feitos testes em filmes com diferentes números
de camadas (2, 6, 8 e 10) para determinar a melhor condição para se aplicar nos testes
seguintes, em comparação com filmes spin e filmes LS híbridos de P3HT e
nanopartículas de ouro. A quantidade de vapor arrastado pelo fluxo de nitrogênio
(mantido constante em 60 Nl/h) em cada ensaio foi diferente para cada solvente,
dependendo da volatilidade de cada um como ilustra a Tabela 6. Esse valor foi
determinado através da subtração do volume inicial e do volume final de analito,
dividido pelo tempo de arraste do nitrogênio, que foi de 10 minutos. Para o clorofórmio
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e THF o fluxo foi praticamente o mesmo e maior do que o apresentado para o tolueno, o
que está de acordo com a volatilidade de cada solvente, fazendo com que o tolueno
tenha uma maior dificuldade de ser arrastado.

Tabela 6- Fluxo de gás dos analitos utilizados nos ensaios de sensores dinâmicos

Analito

Quantidade de solvente arrastado

Clorofórmio

1,0 mL/min

THF

1,1 mL/mim

Tolueno

0,4 mL/min

Mesmo apresentando menor quantidade de gás arrastado, a resposta para o
tolueno foi maior que para os demais solventes em qualquer número de camadas, como
se observa nos espectros da Figura 73. A resposta para todos os testes foi totalmente
reversível, ou seja, após a passagem do fluxo de nitrogênio pelo filme por 10 minutos
após a passagem do gás, a absorção é a mesma que a encontrada na primeira exposição
ao fluxo de nitrogênio. As curvas correspondentes a exposição do filme pela segunda
vez ao N2 não estão representadas nos espectros da Figura 73 para facilitar a
visualização da diferença na absorbância. É possível observar a diferença nas curvas em
duas diferentes regiões do espectro, em aproximadamente 550 e 600 nm, que
correspondem a região de máxima absorção e ao ombro do lado direito da curva
respectivamente.
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Figura 73- Ensaios de sensibilidade aos solventes: (A) Clorofórmio, (B) THF e (C)Tolueno por UV-Vis
dos filmes LS do P3HT com diferentes números de camadas

A Figura 74 ilustra a relação entre a diferença na absorbância máxima com o
aumento do número de camadas dos filmes LS do P3HT nos comprimentos de onda de
550 e 600 nm. Em 600 nm pode se ver que as respostas dos ensaios com tolueno foram
muito maiores que para o clorofórmio e THF. A presença de um “ombro” nessa região
do espectro representa possíveis processos de agregação do polímero, e a resposta maior
nessa região sugere que ao penetrar no filme, o solvente (principalmente o tolueno)
interfere de alguma forma na agregação dessas moléculas, e não somente leva ao
inchamento do filme. Além disso, a agregação do polímero pode estar ligada a formação
de nanoestruturas (como nanofios e nanobastões) que podem ter algum grau de
ordenamento devido ao processo de deposição por LS. A maior resposta neste caso
ocorreu para o filme com 6 camadas, e em 550 nm a maior resposta foi para o filme
com 10 camadas. Quanto maior o número de camadas menor será o ordenamento do
filme LS, então, por isso, o número de camadas escolhido para fazer as comparações
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entre os filmes LS e Spin e também dos filmes contendo nanopartículas de ouro foi de 6
camadas.

Diferença na absorbância máxima (A)
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A
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Figura 74- Relação entre a Diferença na absorbância máxima versus o número de camadas dos filmes LS
do P3HT na região de (A) 550 nm e (B) 600 nm

Para medidas de comparação foram feitas análises com filmes spin obtidos a
partir de solução de concentração 5,0 mg/mL, na qual foi possível obter filmes com
absorção próxima à do filme LS com 6 camadas. É possível observar no gráfico da
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Figura 75 que as respostas dos filmes spin foram sempre maiores para qualquer um dos
três solventes analisados. Isso se deve ao fato do filme LS ser mais organizado e por
isso tem um melhor “empacotamento” das moléculas, tornando o filme mais rígido, e,
por isso, mais difícil do gás permear e provocar o inchamento do filme e mudanças na
orientação das moléculas, modificando o caminho ótico do feixe, e em consequência
disso os filmes LS são menos sensíveis que os filmes spin de P3HT frente aos solventes
utilizados neste estudo.

0,020
máxima (ΔA)
na absorbância
Diferença
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Absorbância
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LS P3HT
Spin P3HT

0,015

0,010

0,005

0,000
0,020

Tolueno

THF

LS P3HT
Spin P3HT

600 nm
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0,005

0,000
Tolueno

THF

Clorofórmio

Figura 75- Diferença na absorbância máxima para ensaios de sensores óticos com os solventes
clorofórmio, THF e tolueno para os filmes LS e Spin de P3HT
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O fato do filme ser mais ordenado também dificulta que as moléculas de

solvente fiquem retidas no filme, tornando-o totalmente reversível, o que não é
observado nos filmes spin. Outra característica importante é a seletividade, e neste caso
observa-se que o filme LS apresentou-se mais seletivo que o filme spin, pois este
apresenta maior diferença entre as respostas com os três solventes analisados
(clorofórmio, THF e tolueno). A Tabela 7 resume a comparação entre as respostas dos
filmes LS e spin com relação às principais características de um sensor, e pode-se
observar que mesmo apresentando uma menor sensibilidade, os filmes LS são melhores
ou iguais aos filmes spin em outros parâmetros como seletividade e reversibilidade.

Tabela 7: Comparação entre as características de um sensor de gás para os filmes LS e spin de P3HT

Filme

Sensibilidade Seletividade Reversibilidade Reprodutibilidade*
☺

LS
Spin

☺

☺

☺
☺

*Todos os ensaios foram feitos em duplicatas

Filmes LS de P3HT contendo nanopartículas de ouro

Nanopartículas de ouro foram incorporadas aos filmes LS de P3HT de duas
diferentes formas. Na primeira, uma solução contendo nanopartículas de ouro em fase
aquosa (NpAu) foi colocada na subfase da cuba de Langmuir e, então, a solução de
P3HT em clorofórmio foi espalhada na interface ar/água. Neste caso, as NpAu
encontram-se na camada mais externa do filme LS, sendo que nos filmes multicamadas
estarão também “sanduichadas” entre duas camadas de P3HT. Outro tipo de filme
híbrido foi obtido através de soluções em clorofórmio de misturas de polímero e
nanopartículas de ouro encapsuladas com tiol (NpAuC18Tiol) em diferentes proporções
como descrito no Capítulo 2.
Para os testes dos filmes LS contendo nanopartículas de ouro, recobertas ou não
com 1-octadecanotiol, as respostas encontradas para clorofórmio e THF não
apresentaram grande diferença às encontradas para os filmes LS de P3HT puro. Para o
tolueno, a resposta do filme LS de P3HT puro foi consideravelmente maior do que a
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resposta dos filmes de P3HT contendo nanopartículas de ouro, como se observa nos
gráficos da Figura 76. A menor resposta encontrada para os filmes de P3HT contendo
nanopartículas de ouro sugere que no filme está ocorrendo uma forte interação entre as
nanopartículas e o polímero, e essa interação é mais forte que a interação entre o analito
e o polímero, fazendo com que as moléculas de gás não fiquem retidas no filme. Nos
filmes contendo nanopartículas de ouro as respostas também foram totalmente
reversíveis, assim como nos filmes LS do P3HT puro.
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Figura 76: Diferença na absorbância máxima, em 600 nm, para ensaios de sensores óticos com os
solventes clorofórmio, THF e tolueno para os filmes LS de P3HT puro e P3HT contendo NpAu e
NpAuC18Tiol.
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Conclusões Parciais

Comparando filmes LS e Spin-coating do P3HT frente à sensibilidade como
sensores de gás, observou-se que os filmes Spin-coating apresentaram maior
sensibilidade aos solventes THF, clorofórmio e tolueno, porém os filmes LS
apresentaram maior seletividade e reversibilidade, pois obtiveram resposta muito mais
intensa para o tolueno do que para o THF e clorofórmio, e a após a passagem do analito,
o filme LS apresentou o mesmo espectro de absorbância observado para o filme antes
da passagem do analito, o que não se observa para os filmes Spin-coating.
Filmes LS do P3HT contendo nanopartículas de ouro também foram
comparados com os filmes LS do P3HT puro e observou-se que para os três solventes
analisados, a resposta para os filmes contendo nanopartículas de ouro sempre foi menor
que a resposta do filme de P3HT puro, o que indica uma forte interação entre as
moléculas de polímero e as nanopartículas de ouro, que faz com que a interação entre
analito-polímero seja menos pronunciada.

Capítulo 4

Estudo de Eletrocromismo por Voltametria Cíclica

Introdução

O fenômeno de cromismo em materiais orgânicos e inorgânicos se manifesta na
alteração da cor de materiais através de estímulos físicos ou químicos (termocromismo,
solvatocromismo, piezocromismo, ionocromismo, fotocromismo, eletrocromismo e
biocromismo). Os polímeros conjugados e seus derivados (95-105) são materiais orgânicos
que apresentam grande interesse no estudo de suas propriedades crômicas, com ênfase
nos politiofenos

(96,99-101,104-108)

, que apresentam esse efeito mais pronunciado,

possibilitando a sua aplicação em sensores óticos.
Nesta parte do trabalho foram feitos estudos sobre o eletrocromismo dos filmes
contendo o P3HT através de medidas de voltametria cíclica. O eletrocromismo é
definido como a mudança reversível na cor do material que ocorre após a aplicação de
um estímulo na forma de corrente elétrica ou diferença de potencial. Uma das formas de
estudo do eletrocromismo em materiais é através de estudos de voltametria, que pode
ser resumida como um grupo de técnicas eletroanalíticas nas quais é possível observar
informações de corrente elétrica em função de um potencial aplicado, e é uma técnica
bastante utilizada em diferentes ramos da química com finalidades não analíticas. No
presente trabalho, foram utilizados estudos de voltametria cíclica, que é um tipo de
voltametria na qual a resposta da corrente é dada através da excitação por um potencial
de onda triangular. A variação do potencial acontece de forma linear, indo de um
potencial V1 até V2 e então voltando a V1, e esse ciclo pode ser repetido várias vezes. Os
potencias V1 e V2 são chamados de potenciais de inversão e o intervalo escolhido entre
esses potenciais é onde ocorre a oxidação ou redução (109,110).
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O sistema utilizado para a realização dos experimentos de voltametria cíclica é

chamado de células eletroquímicas (Figura 77). Essas células podem ser composta por
2, 3 ou 4 eletrodos, sendo que os de 2 e 3 são os mais utilizados para estudos analíticos,
e o de 3 mais frequentemente utilizado. O eletrodo marcado com o número 1 na Figura
76 é chamado de eletrodo de referência e o com número 2 é o eletrodo de trabalho. O
eletrodo de numero 3 é o chamado de contra eletrodo, e pode ser de platina, ouro,
carbono vítreo, dentre outros.

Figura 77- Célula eletroquímica contendo 3 eletrodos: referência, trabalho e contra eletrodo

A fim de estudar o fenômeno de eletrocromismo, a técnica de UV-Vis é utilizada
simultaneamente com a alteração no potencial, como ilustrado na Figura 78. A alteração
no espectro de absorção na região do ultravioleta e visível é então observada conforme o
intervalo de potencial vai sendo varrido, e então é possível traçar uma relação entre a
variação do espectro de absorção com o potencial de interesse.
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Entrada do feixe de luz

Saída do feixe de luz

Representação de parte de uma célula
eletroquímica, contendo apenas o eletrodo
de trabalho

Figura 78- Ilustração de parte de uma célula eletroquímica com medidas de UV-Vis acoplado.

Na literatura é possível encontrar muitos trabalhos que relatam estudos de
eletrocromismo em polímeros derivados do politiofeno. Os mais recentes trabalhos
nessa linha mostram a síntese e utilização de diferentes derivados do politiofeno em
estudos que envolvem voltametria cíclica para visualização das propriedades
eletrocrômicas desses polímeros (111-117).

Métodos Experimentais

As propriedades eletrocrômicas dos filmes foram avaliadas através de medidas
de absorção na região no visível durante medidas de voltametria cíclica. Para isso,
utilizou-se o sistema apresentado na Figura 79, em que uma célula eletroquímica,
contendo abertura para os eletrodos de referência, trabalho e o contra eletrodo e
superfícies planas para a passagem do feixe de radiação visível que atravessava o filme
do eletrodo de trabalho.
O meio eletroquímico consistia em uma solução de perclorato de
tetrabutilamônio em acetonitrila (0,1 mol/L). Esta solução também foi utilizada no
interior do eletrodo de referência, que continha um fio de prata, e por isso esse eletrodo
é chamado de “quase referência”, comumente usado em processos que utilizam solvente
orgânico no lugar do meio aquoso convencional. O contra eletrodo ou eletrodo auxiliar
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utilizado foi um eletrodo de platina com 2 cm2 de área. Para o eletrodo de trabalho foi
utilizado filme LS ou spin com espessura em torno de 60 nm em substrato de ITO.
Para os filmes de P3HT puro a velocidade de varredura foi variada (10, 25, 50,
75 e 100 mV/s) a fim de observar a transferência de elétrons pelo filme. Para os filmes
contendo P3HT e nanopartículas as varreduras foram realizadas na velocidade de 25
mV/s. Todas as medidas foram feitas no intervalo de potencial de 250 a 900 mV.
Os espectros de UV-Vis foram gravados com intervalo de 1 segundo de cada
medida, para obter a absorbância em cada valor de potencial varrido.

Figura 79- Aparato experimental para realização de medidas de voltametria e UV-Vis simultaneamente
dos filmes de P3HT puro e P3HT contendo nanopartículas de ouro

Resultados e Discussões

Testes de voltametria cíclica e simultaneamente espectroscopia de absorção no
visível foram feitos primeiramente em uma lâmina de ITO sem a adsorção de nenhum
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material, a fim de observar a estabilidade do substrato no meio eletroquímico na faixa
de potencial entre 250 e 900 mV. Através do voltamograma e do espectro de absorção
na região do visível da Figura 80 é possível constatar que nessa faixa de potencial
aplicado, o ITO não sofre nenhuma modificação significativa para a realização dos
estudos com os filmes spin e LS.

0,28

1,0

Lâmina de ITO
250 mV - primeiro ciclo
900 mV - primeiro ciclo
250 mV - segundo ciclo
900 mV - segundo ciclo
250 mV - terceiro ciclo
900 mV - terceiro ciclo

Voltametria cíclica de uma lâmina de ITO
0,24
0,5

Absorbância

2

j (A/cm )

0,20

0,0

0,16

0,12

0,08
-0,5

0,04

0,00

-1,0
200

300

400

500

600

(mV) vs Ag/Ag

700

800

+

900

1000

400

500

600

700

800

900

Comprimento de onda (nm)

Figura 80- Voltametria cíclica e espectro de absorção no visível de uma lâmina de ITO.

Filmes spin e LS de P3HT puro foram analisados por voltametria cíclica
utilizando diferentes velocidades de varredura de potencial (10, 25, 50, 75, 100 mV/s)
no intervalo de potencial de 250 a 900 mV, no qual se assegura a não degradação do
filme polimérico nem a alteração da constituição do substrato de ITO. A Figura 81
apresenta o voltamograma cíclico do filme LS e spin de P3HT puro. No valor de
potencial em torno de 550 mV é possível observar um suave pico de oxidação em
qualquer velocidade de varredura. O comportamento do voltamograma é o mesmo,
independente da velocidade de varredura e mesmo em velocidade elevada (100 mV/s), o
filme LS de P3HT sobre o substrato de ITO faz a transferência eletrônica de maneira
eficiente, pois não ocorre mudança no comportamento do voltamograma, somente um
aumento da corrente por unidade de área. Em todos os casos a varredura foi realizada
em 3 ciclos, que estão representados no voltamograma da Figura 80, e as três curvas são
coincidentes, o que indica que o filme não sofre nenhum tipo de degradação durante o
processo nesse intervalo de potencial.
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Relacionando o valor da densidade de corrente no pico de oxidação com a
velocidade ou com a raiz quadrada da velocidade de varredura (Figura 82), observa-se
que há uma dependência linear entre a densidade de corrente com a velocidade de
varredura e não com a raiz quadrada da velocidade. Esse fato indica que a reação na
superfície é limitada preferencialmente pela transferência de carga e não por difusão
(118)

. A inclinação da reta referente ao filme LS do P3HT puro é ligeiramente maior do

que a do filme Spin do mesmo material.
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No sentido do aumento do valor do potencial aplicado, descrito no

voltamograma, ocorre a oxidação do polímero, ocasionando a dopagem do mesmo pela
entrada do ânion. O filme do P3HT apresenta coloração rosa característica, como
representado imagem da esquerda na Figura 81, que mostra um filme LS de P3HT puro.
Com a sua dopagem o filme perde totalmente a coloração, adquirindo a coloração
ligeiramente azulada do ITO, como é possível observar na comparação dos dois filmes
da Figura 83. O filme da direita foi exposto à variação do potencial aplicado até um
valor de 900 mV, valor no qual o filme perdeu totalmente a sua coloração, ficando rosa
somente a parte que se encontrava fora da solução, precisando da aplicação do potencial
para reestabelecer a cor imediatamente, se o filme é deixado ao ar, ele também recupera
a coloração original, porém um tempo muito maior. O mesmo comportamento foi
observado para todos os filmes LS.

Figura 83- Imagem de um filme LS de P3HT antes e depois da aplicação do potencial até 900 mV.

Os voltamogramas cíclicos, na velocidade de varredura de 25 mV/s, de cada
filme foi comparado com seus respectivos espectros de absorção no visível. A Figura 84
mostra os voltamogramas e os espectros dos filmes LS e spin do P3HT puro. O formato
do voltamograma dos filmes LS e spin é nitidamente diferente, porém, em ambos os
filmes, o comportamento dos espectros de absorção é semelhante. A absorção na região
de 520 nm diminui com o aumento do potencial aplicado e simultaneamente ocorre um
aumento na absorção na região em torno de 800 nm, que indica a formação de
portadores de carga de baixos níveis de energia

(116,119)

. Esse processo é totalmente

reversível, pois o filme recupera totalmente a cor e a absorção inicial quando o potencial
é varrido no sentido contrário. Quando a aplicação do potencial, no filme LS, é
interrompida em valores próximos a 900mV, o filme permanece sem cor, sendo
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necessário a aplicação do potencial inverso para a recuperação da coloração inicial, já
para o filme spin, ao desligar o potencial, o filme recupera a cor instantaneamente. Esse
fato é devido a maior organização das moléculas de polímero nos filmes LS, que já foi
bastante discutida no capítulo 2.
Os valores de potencial de ionização pode ser obtido através da correção do
eletrodo de quase referência de prata de 4,48 eV (120). Para os filmes spin e LS do P3HT
puro encontram-se no mesmo valor de 4,93 eV, indicando que o ordenamento do filme,
neste caso, não influencia nas suas propriedades eletroquímicas.
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Figura 84- Espectroscopia no visível e voltametria cíclica, na velocidade de varredura de 25 mV/s, dos
filmes LS e Spin do P3HT puro

A Figura 85 apresenta a comparação entre os voltamogramas e os espectros de
absorção dos filmes LS do P3HT puro e P3HT/NpAu. O voltamograma e o espectro do
filme LS do P3HT puro estão repetidos para comparação. No voltamograma do filme de
P3HT/NpAu não é possível ver nenhum pico de oxidação nem redução, mas o
comportamento do espectro de absorção no visível é bem parecido com o do LS do
P3HT puro, e a cor do filme também não volta imediatamente após desligar o potencial.
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O valor de potencial de ionização para o filme LS do P3HT contendo NpAu foi

de 4,90 eV, e encontra-se em valores ligeiramente menores quando comparado com o
filme LS do polímero puro. O deslocamento do potencial de ionização é um indício da
influência das nanopartículas de ouro no comportamento eletroquímico do filme.
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Figura 85- Espectroscopia no visível e voltametria cíclica, na velocidade de varredura de 25 mV/s, dos
filmes LS do P3HT puro e P3HT/NpAu

A Figura 86 apresenta a comparação entre os voltamogramas e os espectros de
absorção

dos

filmes

LS

do

P3HT

puro,

P3HT75%/NpAuC18Tiol25%

P3HT50%/NpAuC18Tiol50% e P3HT25%/NpAuC18Tiol75%. Em todos os casos, a
curva do voltamograma é semelhante, podendo observar um pico de oxidação em torno
de 550 mV. Os respectivos espectros de absorção no visível também apresentam
comportamento similar em todos os casos, e somente pela análise dos espectros e
voltamogramas não se pode concluir nada a respeito a interação entre o P3HT e as
NpAuC18Tiol.

Capítulo 4

135

Os valores de potencial de ionização para os filmes LS do P3HT contendo
NpAuC18Tiol foi de 4,90 eV para os filmes contendo 25 e 50% de P3HT e 4,91 eV
para o filme com 75% de polímero. Neste caso, observa-se que o deslocamento está de
acordo com o aumento da quantidade de nanopartículas de ouro no filme, sendo o valor
do potencial de ionização do filme contendo 75% de P3HT mais próximo do valor do
P3HT puro.
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Figura 86- Espectroscopia no visível e voltametria cíclica, na velocidade de varredura de 25 mV/s, dos
filmes LS do P3HT puro, P3HT75%/NpAuC18Tiol25%, P3HT50%/NpAuC18Tiol50% e
P3HT25%/NpAuC18Tiol75%
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Nos espectros de todos os filmes observa-se um ponto isosbéstico, indicando que

existe equilíbrio entre o polímero dopado e desdopado. Para os filmes de P3HT puro
esse ponto encontra-se em 418 e 420 nm para os filmes spin e LS respectivamente, e
para os filmes contendo nanopartículas de ouro o equilíbrio ocorre em maiores valores
de comprimento de onda. Os espectros apresentados na Figura 87 ilustram as curvas de
absorção quando os filmes foram expostos aos potenciais de 250 e 900 mV, nos três
ciclos, e é possível observar que ocorre a total recuperação da absorção inicial do filme
com a aplicação do potencial contrário, provando que, neste intervalo de potencial,
todos os filmes apresentam comportamento reversível.
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Figura 87- Espectros de absorção no visível dos filmes spin e LS do P3HT puro e LS do P3HT/NpAu,
P3HT75%/NpAuC18Tiol25%, P3HT50%/NpAuC18Tiol50% e P3HT25%/NpAuC18Tiol75%, com a
aplicação dos potenciais de 250 e 900 mV nos três ciclos.
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Para melhor visualizar o comportamento da absorbância do filme em relação ao
potencial aplicado, foram construídos os gráficos da Figura 88. O gráfico da esquerda
representa a queda de absorção com a varredura do potencial na região de 520 nm e o da
direita na região do infravermelho, em torno de 800 nm.
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Figura 88- Relação do valor máximo de absorbância nas regiões de 520 e 800 nm com o potencial
aplicado nos filmes LS e spin do P3HT puro e LS do P3HT contendo nanopartículas de ouro
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As tabelas 8 e 9 resumem os valores encontrados nos gráficos da Figura 88.

Observa-se que em ambas as regiões de 520 nm e 800 nm o comportamento dos filmes
são similares, sendo que o potencial para a primeira queda na absorção em 520 nm e o
primeiro aumento da absorção em 800 nm, ficou em entre 350 e 500 mV. A menor
queda de absorbância ocorreu para o filme de P3HT/NpAu, no qual apresentou 40% da
absorção inicial depois da aplicação do potencial de 900 mV. Foi também o filme de
P3HT/NpAu que sofreu o menor aumento de absorbância na região de 800 nm, que foi
de 58%. O comportamento dos demais filmes foi semelhante entre si, onde a queda da
absorbância na região de 520 nm, no potencial de 900 mV ficou em torno de 35% e o
aumento, nesse mesmo valor de potencial, na região de 80 nm, ficou em torno de 75%.
O valor do potencial na primeira queda de absorção em 520 nm o valor do aumento em
800 nm para o filme P3HT25%/NpAuC18Tiol75% foi igual aos valores encontrados
para os filmes LS e spin do P3HT puro e isso está de acordo com o que foi observado
no estudo das isotermas de pressão de superfície dos filmes de Langmuir no Capítulo 2,
onde mostrou-se que na concentração de 25% de P3HT e 75% de NpAuC18Tiol, o filme
possui comportamento mais parecido com os filmes de P3HT e NpAuC18Tiol puros do
que os demais estudados nesta etapa do trabalho.

Tabela 8- Valores de potencial na primeira queda da absorção e a porcentagem final da absorção no
potencial de 900 mV para os filmes spin e LS do P3HT puro e LS do P3HT contendo nanopartículas de
ouro, na região de 520 nm.

Valor do potencial na

% da absorção inicial no

primeira queda na

potencial de 900 mV em

absorção em 520 nm

520 nm

Spin – P3HT

500 mV

31%

LS – P3HT

450 mV

33%

P3HT/NpAu

450 mV

40%

P3HT75%/NpAuC18Tiol25%

350 mV

33%

P3HT50%/NpAuC18Tiol50%

400 mV

33%

P3HT25%/NpAuC18Tiol75%

500 mV

36%

Filme

Capítulo 4
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Tabela 9- Valores de potencial na primeira queda da absorção e a porcentagem do aumento da absorção
no potencial de 900 mV para os filmes spin e LS do P3HT puro e LS do P3HT contendo nanopartículas
de ouro, na região de 800 nm.

Valor do potencial no

Aumento da absorção

primeiro aumento da

inicial no potencial de

absorção em 800 nm

900 mV em 800 nm

Spin – P3HT

500 mV

77%

LS – P3HT

500 mV

79%

P3HT/NpAu

500 mV

58%

P3HT75%/NpAuC18Tiol25%

400 mV

76%

P3HT50%/NpAuC18Tiol50%

450 mV

75%

P3HT25%/NpAuC18Tiol75%

500 mV

77%

Filme

Conclusões Parciais

O comportamento eletrocrômico do P3HT pode ser comprovado em todos os
filmes analisados, tanto contendo P3HT puros quanto nos filmes híbridos de P3HT e
nanopartículas de ouro. A coloração inicial era cor de rosa e com a passagem do
potencial o filme foi tornando-se transparente, até que no valor de 900 mV o filme
apresentou-se completamente sem cor.
Nenhum filme estudado apresentou algum tipo de degradação com a varredura
do potencial no intervalo de 250 a 900 mV, pois os voltamogramas são iguais nos 3
ciclos apresentados. No caso dos filmes LS e Spin-coating do P3HT puro, observou-se
que a variação da velocidade de varredura no intervalo entre 10 e 100 mV/s não
interfere no comportamento da curva do voltamograma, somente no valor da corrente
máxima encontrada.
Todos os filmes LS apresentaram reversão da cor original somente com a
passagem do potencial inverso ou após um tempo relativamente longo de espera ao ar.
Para o filme Spin-coating, a cor se restabelecia apenas com a interrupção da aplicação
do potencial. Essa diferença no comportamento dos filmes é devido ao maior
ordenamento, e consequentemente empacotamento, dos filmes de Langmuir, o que
segura a dopagem do filme por mais tempo.
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O comportamento dos espectros de absorção da luz visível foi similar para todos

os filmes, onde ocorre diminuição da absorção na região em torno de 520 nm e aumento
na região de 800 nm com o aumento do potencial aplicado. O que variou entre os filmes
foi o valor da queda e do aumento de absorbância, e esses valores foram menores para
o filme de P3HT/NpAu. Para os filmes híbridos contendo NpAuC18Tiol, o que
apresentou os valores de queda e aumento da absorção mais próximos dos valores
encontrados para o filme LS do P3HT puro foi o P3HT25%/NpAuC18Tiol75%, que
também apresentou o comportamento mais próximo do polímero puro no estudo de
pressão de superfície, descrita no Capítulo 2.

Capítulo 5
Conclusões Finais e Perspectivas

O Objetivo principal deste trabalho foi obtido com sucesso, uma vez que foi
possível fabricar filmes híbridos de P3HT e nanopartículas de ouro. Foram obtidas
nanopartículas de ouro em fase aquosa, pelo método de Turkevich, com formato
esférico e diâmetro de 10 e 20 nm e nanopartículas de ouro encapsuladas com 1Octadecanotiol, solúveis em clorofórmio, com dimensões entre 20 e 50 nm, e formatos
de esferas, bastões, triângulos e hexágonos. Os filmes de Langmuir de P3HT/NpAu
mostraram que as nanopartículas de ouro na subfase deslocam a isoterma de pressão de
superfície para maiores valores de área por unidade repetitiva, mostrando um efeito
sobre o arranjo das moléculas no filme. As isotermas dos filmes de Langmuir das
misturas de P3HT e NpAuC18Tiol mostraram comportamento intermediário entre as
isotermas dos compostos puros, com atração entre as moléculas de polímero e as
nanopartícula de ouro. Os filmes LS foram caracterizados quanto a sua morfologia e
propriedades, e observou-se a presença das nanopartículas de ouro as quais influenciam
de maneira significativa grande parte das propriedades dos filmes e também o seu
ordenamento, quando comparadas com as do P3HT puro.
Visando futuras aplicações em dispositivos, como sensores óticos de gases,
testes de solvatocromismo dos filmes LS foram realizados. Os filmes LS do P3HT
puderam ser comparados com as filmes Spin-coating do mesmo material com espessura
similar e observou-se que os filmes Spin-coating apresentaram maior sensibilidade aos
solventes, mas os filmes LS apresentaram maior seletividade e reversibilidade.
Comparações também foram feitas entre os filmes LS do P3HT puro e contendo
nanopartículas de ouro e concluiu-se que a resposta para os filmes contendo
nanopartículas de ouro foi menor que a resposta do filme de P3HT puro em todos os
casos testados, o que indica uma forte interação entre as moléculas de polímero e as
nanopartículas de ouro, que faz com que a interação entre analito-polímero seja menos
pronunciada.
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Também visando futuras aplicações, as propriedades eletrocrômicas dos filmes

de P3HT puro e P3HT contendo nanopartículas de ouro foram exploradas por
voltametria cíclica. Com a varredura do potencial todos os filmes apresentaram
mudança de coloração, sendo que a coloração rosa inicial muda para transparente em
todos os filmes analisados, nas condições utilizadas. Todos os filmes LS apresentaram
reversão da cor original com a passagem do potencial inverso ou após um tempo
relativamente longo de espera ao ar e o no caso do filme Spin-coating, a cor se
restabelecia logo após interrupção da aplicação do potencial, o que sugere que maior
ordenamento dos filmes LS mantém a dopagem do filme por um tempo maior.
Novos materiais híbridos de nanopartículas de ouro e derivados do politiofeno
também podem ser obtidos utilizando o polímero no próprio meio reacional das
nanopartículas de ouro, podendo fazer parte da estabilização e na definição do tamanho
e formato das mesmas. Durante o presente trabalho de doutorado, alguns experimentos e
discussões já foram iniciados, utilizando polímeros com solubilidade em solução
aquosa, como o Poli[2-(3-tienil)etoxi-4-butilsulfonato de sódio] (ADS2000P), que foi
introduzido no meio reacional de redução das nanopartículas de ouro pelo método de
Turkvich, no qual se utiliza o citrato de sódio como agente redutor, e também na
redução por boroidreto de sódio. Nos dois casos foi possível a obtenção de
nanopartículas estáveis com o tempo. Também foram feitas sínteses das nanopartículas
utilizando o citrato de sódio como agente redutor, na presença do polímero 3-(2hidroxietil)tiofeno (PHET), que apresenta solubilidade em solventes misciveis em água,
como o metoxietanol e aminoetanol. Neste caso também foi possível a obtenção de
nanopartículas estáveis com o tempo. Estudos de filmes finos desses materiais ainda
serão estudados em trabalhos futuros, e também a sua aplicação em testes de cromismo,
como realizado para os filmes contendo P3HT.
Novos estudos dos filmes de P3HT puro e híbrido também poderão ser feitos
utilizando esses materiais como plataformas sensoriais de algumas moléculas orgânicas,
como pesticidas.
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