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RESUMO

As células solares poliméricas (PSCs) e diodos emissores de luz
poliméricos

(PLEDs)

destacam-se

dos

seus

análogos

inorgânicos

pela

possibilidade de reduzir custo de fabricação, obtenção de dispositivos mais leves
e flexíveis, maior liberdade no design e menor tempo de produção de dispositivos,
devido à sua maior facilidade de processamento.
Neste trabalho foram investigadas as mudanças nas propriedades
fotofísicas, eletroquímicas e elétricas do poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7bis(2,5-tiofeno)-2,1,3-benzotiadiazol] (PDBT) e seus derivados contendo grupos
substituintes hexila no anel tiofeno. Este polímero conjugado é conhecido por seu
potencial para aplicações em PSCs. Para tanto, três copolímeros, contendo
diferentes concentrações de mero tiofeno substituído, foram sintetizados via
reação de acoplamento de Suzuki.
Usando técnicas adequadas, foram verificadas correlações entre o
comportamento fotofísico, térmico e elétrico dos copolímeros e o teor de tiofeno
substituído. Os materiais poliméricos sintetizados foram aplicados como camada
ativa em PLEDs e PSCs. Em relação aos PLEDs, foi verificada baixa luminância e
emissão de luz na faixa da cor laranja e cor verde. Além disso, diferentes efeitos,
relacionados com a concentração de tiofeno substituído e as propriedades
fotovoltaicas, foram identificados nas PSCs montadas.

Palavras-chave: polímero conjugado, célula fotovoltaica, diodo emissor
de luz, reação de acoplamento de Suzuki.
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ABSTRACT

Polymer Solar cells (PSCs) and polymer light-emitting diodes (PLEDs)
draw attention from their inorganic analogues for the possibility of manufacturing
cost reduction, more light and flexible devices, as well as the greater design
freedom and shorter production time devices due to its easier processing.
In this work, we investigated the changes in the photophysical,
electrochemical and electrical properties from poly[2,7-(9,9-dioctylfluorene)-alt-4,7bis(2,5-thiophene)-2,1,3-benzothiadiazole] (PDBT) that was caused by hexyl
substituents introduction on the copolymer thiophene rings. This conjugated
polymer system is known for its PSCs applications potential. Therefore, three
copolymers, with different concentrations of substituted thiophene mere, were
synthesized by Suzuki polycondensation.
Using appropriate techniques, direct relationships were verified between
the photophysical, thermal and electrical behavior from copolymers and
substituted thiophene content. The synthesized polymeric materials were applied
as active layer in PLEDs and PSCs. Regarding PLEDs, it was verified a low
luminance and light emission in the range of orange and green colors.
Furthermore, different effects, related to the substituted thiophene concentration
and photovoltaic properties, were identified from mounted PSCs.

Keywords: conjugated polymer, solar cell, LED, Suzuki polycondensation.

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

O crescente aumento do consumo de energia no mundo, ocasionado pela
melhora na qualidade de vida e pelo contínuo aumento da população mundial,
tem levado a humanidade a buscar novas alternativas de produção de energia e
dispositivos mais eficientes com baixo consumo de energia1.
Como a geração da maior parte da energia mundial consumida é
realizada pela queima de combustíveis fósseis2, as catástrofes climáticas
tenderão a aumentar, visto que este tipo de fonte energética eleva a concentração
de dióxido de carbono e outros gases potencialmente nocivos, como óxidos de
enxofre e de nitrogênio, na atmosfera3-5.
Diante desta problemática energética e poluição atmosférica, as fontes de
energia renováveis e que não liberam gases poluentes na atmosfera tem entrado
em destaque nos últimos anos, como alternativas para suprir a demanda
energética no mundo, sem que haja aumento da emissão de CO2. A energia das
marés e ondas, eólica e solar, são exemplos destas fontes de energia que
possuem tais características e que, cada vez mais, tem chamado a atenção da
humanidade nas últimas décadas.
As células solares ou fotovoltaicas são dispositivos que absorvem a
radiação solar e a convertem diretamente em energia elétrica6,7. As mesmas
foram inventadas em 1954 por Pearson, Fuller & Chapin8 e, a partir de então, tem
estado cada vez mais presentes na matriz energética mundial. Devido ao seu
22

custo ainda elevado, estes dispositivos contribuem atualmente com uma pequena
parcela da energia total produzida no mundo9.
No que tange ao consumo energético eficiente, os diodos emissores de
luz entram em destaque neste quesito, uma vez que são dispositivos com elevada
eficiência e baixo consumo. Comparados com as fontes de luz convencionais, as
lâmpadas incandescentes e fluorescentes, os LEDs possuem elevada eficiência
no processo de conversão de energia elétrica em radiação luminosa com baixa
geração de calor e maior tempo de vida10-12.
As células solares e diodos emissores de luz podem ser inorgânicos ou
orgânicos, dependendo do tipo de semicondutor utilizado nestes dispositivos 13,14.
Embora as células solares e diodos emissores de luz inorgânicos apresentem
maior eficiência e maior tempo de vida que os orgânicos, os materiais orgânicos
possuem vantagens, tais como: baixo custo de fabricação, potencial para painéis
fotovoltaicos e mostradores (displays) mais leves e flexíveis, maior liberdade no
design e menor tempo para produzir dispositivos eletrônicos15,16.
Avaliando o número de publicações referentes à PSCs e OLEDs na base
de dados ScienceDirect (Figura 1.1), pode-se verificar o crescente aumento de
artigos publicados ao longo dos últimos 14 anos. O crescimento de publicações,
relacionadas

com

as

células

fotovoltaicas

poliméricas,

apresenta

um

comportamento exponencial e, em contrapartida, as publicações sobre diodos
emissores de luz poliméricos possuem um crescimento linear. Esse crescente
aumento de pesquisas é um reflexo das propriedades intrínsecas dos materiais
orgânicos, como os polímeros, que os tornam promissores para serem aplicados
nestes dispositivos.
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Figura 1.1 - Número de artigos publicados na base de dados ScienceDirect.

Neste trabalho optou-se por investigar copolímeros conjugados com
arquitetura do tipo doador-aceptor de elétrons (D-A), isto porque estes sistemas
podem melhorar a eficiência dos dispositivos fotovoltaicos, devido a uma melhor
sobreposição entre o espectro de absorção do polímero e o espectro solar17.
Este fenômeno deve-se ao fato de que este tipo de arquitetura tende a
formar polímeros que apresentam bandgap pequeno, uma vez que os grupos
doadores de elétrons elevam a energia do orbital HOMO, enquanto que os grupos
aceptores diminuem a energia do orbital LUMO18. Desta forma, um maior número
de fótons do espectro solar pode ser absorvido pelo polímero, o que resulta em
fotocorrente gerada mais elevada, que pode proporcionar uma maior eficiência de
conversão da energia19.
Para a produção dos copolímeros com arquitetura D-A foi escolhido
tiofeno e seu derivado 3-hexiltiofeno, que apresentam anel aromático heterocíclico
rico em elétrons, como unidade doadora20. Outra unidade doadora selecionada foi
o 9,9-dioctilfluoreno, que é um derivado do fluoreno, uma das mais populares
unidades usadas em polímeros D-A21. Como unidade aceptora, o 2,1,324

benzotiadiazol foi selecionado devido a sua elevada capacidade de receber
elétrons22. Maiores detalhes destas unidades monoméricas são apresentados no
Capitulo II.
Embora existam trabalhos na literatura que tenham investigado
copolímeros com estruturas químicas contendo unidades monoméricas que foram
aqui selecionadas23-27, ainda não foi investigado como a morfologia e as
propriedades elétricas dos filmes finos de copolímeros contendo unidades de 9,9dioctilfluoreno,

tiofeno

e

2,1,3-benzotiadiazol,

são

modificadas

com

a

incorporação de grupos substituintes hexila ao carbono 3 do anel tiofeno.
Neste trabalho pretende-se suprir esta questão ainda não abordada na
literatura e, além disso, avaliar como as propriedades dos PLEDs e PSCs
confeccionados a partir destes copolímeros são influenciadas por este tipo de
modificação na cadeia polimérica dos copolímeros semicondutores de fluoreno e
benzotiadiazol.

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO
1.2.1. Objetivos Gerais
Este trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar três copolímeros
com estruturas químicas distintas, cujas estruturas químicas estão ilustradas na
Figura 1.2, a partir de monômeros contendo unidades 9,9-dioctilfluoreno, tiofeno,
3-hexiltiofeno e 2,1,3-benzotiadiazol. Além disso, investigar a correlação entre a
estrutura química e a morfologia dos filmes finos destes copolímeros com as suas
propriedades fotofísicas e o desempenho de seus respectivos diodos emissores
de luz poliméricos (PLEDs) e células solares poliméricas (PSCs).
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Figura 1.2 - Estruturas químicas dos copolímeros sintetizados.

1.2.2. Objetivos específicos
Para que o objetivo principal deste trabalho seja alcançado, o trabalho foi
desenvolvido através das seguintes etapas:
 Síntese dos copolímeros por meio reação de acoplamento de Suzuki;
 Caracterização da estrutura química dos polímeros através da
espectrometria de ressonância magnética nuclear de prótons (RMN 1H)
e de carbono (RMN 13C) e espectroscopia no infravermelho;
 Caraterização térmica dos materiais poliméricos sintetizados por
análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial exploratória
(DSC).
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 Caracterização das propriedades fotofísicas dos copolímeros, em
forma de filme e em solução, usando espectroscopia de absorção e de
fluorescência, ambas no ultravioleta e visível (UV-Vis);
 Caracterização das propriedades eletroquímicas dos polímeros por
meio de voltametria cíclica;
 Avaliação das propriedades elétricas e da morfologia dos filmes
poliméricos depositados por spin coating usando medidas de efeito Hall
e microscopia eletrônica de varredura (MEV);
 Confecção, caracterização e comparação do desempenho dos
dispositivos eletroluminescentes e fotovoltaicos preparados usando os
materiais poliméricos sintetizados como camada ativa.

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos visando a visualização
das etapas do mestrado e maior facilidade de interpretação dos resultados
obtidos. Neste Capítulo I, a pesquisa foi justificada e sua relevância foi
apresentada. Ainda, neste capítulo, foram descritos os objetivos desta pesquisa
de mestrado.
No Capítulo II é apresentado o estado da arte dos polímeros
semicondutores, seguido por uma descrição dos métodos de síntese e
caracterização dos copolímeros propostos. Ainda neste segundo capitulo, são
mostrados os resultados e interpretação das caracterizações dos materiais
sintetizados.
No Capítulo III é realizada uma revisão bibliográfica dos diodos emissores
de luz poliméricos, sendo detalhado o princípio de funcionamento destes
27

dispositivos e as técnicas de caracterização dos mesmos. Neste capítulo ainda
são descritos os métodos de fabricação e de caracterização dos PLEDs obtidos
com os copolímeros sintetizados, além disso, os resultados são mostrados e
discutidos.
No Capítulo IV é detalhado o princípio de funcionamento e as técnicas de
caracterização das células fotovoltaicas. Este quarto capítulo ainda contempla as
medidas das propriedades elétricas e ópticas dos filmes finos, que serão
empregados como camada ativa nas PSCs. As propriedades elétricas destes
dispositivos são discutidas neste quarto capítulo, considerando as células
fotovoltaicas cujas preparações foram bem sucedidas.
Por fim, o Capítulo V traz sugestões para trabalhos futuros, uma lista dos
trabalhos publicados durante o mestrado e os apêndices.

1.4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1

Parry, M. L.; Canziani, O. F.; Palutikof, J.P. Climate change 2007: Impacts,

adaptation and vulnerability. Cambridge Univ. Press.: Cambrigde, 2007.
2

3

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World Energy Statistics, 2014.
Nejat, P.; Jomehzadeh, F.; Taheri, M. M. et al. A global review of energy

consumption, CO2 emissions and policy in the residential sector (with na overview
of the top tem CO2 emitting countries). Renewable and Sustainable Energy
Reviews, v. 43, 2015, p. 843–862.
4

Saidi, K.; Hammami, S. The impact of CO2 emissions and economic growth on

energy consumption in 58 countries. Energy Reports, v. 1, 2015, p. 62–70.

28

5

Bauer, N.; Bosetti, V.; Hamdi-Cherif, M. et al. CO2 emission mitigation and fossil

fuel markets: Dynamic and international aspects of climate policies. Technological
Forecasting & Social Change, v. 90, 2015, p. 243–256.
6

Parida, B.; Iniyan, S.; Goic, R. A review of solar photovoltaic technologies.

Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 15, 2011, p. 1625–1636.
7

Spanggaard, H.; Krebs, F. C. A brief history of the development of organic and

polymeric photovoltaics. Solar Energy Materials & Solar Cells, v. 83, 2004, p. 125–
146.
8

Schwartz, R. J. Photovoltaic Power Generation. Proceedings of the IEEE, v. 81,

n. 3, 1993, p. 355-364.
9

Teske, S.; Pregger, T.; Simon, S. et al. Energy [R]evolution 2010-a sustainable

world energy outlook. Energy Efficiency, v. 4, n. 3, 2011, p. 409-433.
10

Rocha, P. S. G.; Oliveira, R. P.; Scivittaro, W. B.; Santos, U. L. Diodos

emissores de luz e concentrações de BAP na multiplicação in vitro de
morangueiro. Ciência Rural, v. 40, n. 9, 2010, p. 1922-1928.
11

Yeh, N.; Chung, J.P. High-brightness LEDs - Energy efficient lighting sources

and their potential in door plant cultivation. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, v. 13, 2009, p. 2175–2180.
12

Thejokalyani, N.; Dhoble, S. J. Novel approaches for energy efficient solid state

lighting by RGB organic light emitting diodes – A review. Renewable and
Sustainable Energy Reviews, v. 32, 2014, p. 448–467.
13

Choubey, P. C.; Oudhia, A.; Dewangan, R. A review: Solar cell current scenario

and future trends. Recent Research in Science and Technology, v. 4, n. 8, 2012,
p. 99-101.

29

14

Ide, N.; Tsuji, H.; Ito, N. et al. High-Performance OLEDs and Their Application to

Lighting. Proc. of SPIE, v. 7051, 2008, p. 705119-705121.
15

Kaya, E.; Apaydın, D. H.; Yıldız, D. E. et al. Solution processable benzotriazole

and fluorene containing copolymers for photovoltaic applications, Solar Energy
Materials & Solar Cells, v. 99, 2012, p. 321–326.
16

Ke, L.; Liu, H.; Yang, M. et al. Degradation analysis of Alq3-based OLED from

noise fluctuations withdifferent driving modes. Chemical Physics Letters, v. 623,
2015, p. 68–71.
17

Dhanabalan, A.; van Duren, J. K. J.; van Hal, P. A.; et al.

Synthesis and

Characterization of a Low Bandgap Conjugated Polymer for Bulk Heterojunction
Photovoltaic Cells. Adv. Funct. Mater., v. 11, 2001, p. 255-262.
18

Roncali, J. Molecular Engineering of the Band Gap of π-Conjugated Systems:

Facing Technological Applications, Macromol. Rapid Commun, v. 28, 2007, p.
1761-1775.
19

Bundgaard, E.; Krebs, F. C., Low band gap polymers for organic photovoltaics.

Review Solar Energy Materials & Solar Cells, v. 91, 2007, p. 954-985.
20

Karikomi, M.; Kitamura, C.; Tanaka, S.; Yamashita, Y. New Narrow-Bandgap

Polymer Composed of Benzobis(l,2,5-thiadiazole) and Thiophenes. J. Am. Chem.
Soc., v. 117, 1995, p. 6791-6792.
21

Zhou, H.; Yang, L.; You, W. Rational Design of High Performance Conjugated

Polymers for Organic Solar Cells. Macromolecules, v. 45, 2012, p. 607−632.
22

Inganäs, O.; Zhang, F.; Andersson, M. R. Alternating Polyfluorenes Collect

Solar Light in Polymer Photovoltaics. Acc. Chem. Res., v. 42, n. 11, 2009, p.
1731−1739.

30

23

Hou, Q.; Xu, Y.; Yang, W. et al. Novel red-emitting fluorene-based copolymers.

J. Mater. Chem., v. 12, 2002, p. 2887–2892.
24

Piyakulawat, P.; Keawprajak, A.; Jiramitmongkon, K. et al. Effect of thiophene

donor units on the optical and photovoltaic behavior of fluorene-based copolymers.
Solar Energy Materials & Solar Cells, v. 95, 2011, p. 2167–2172.
25

Chen, Z.; Fang, J.; Gao, F. Enhanced charge transport by incorporating

additional thiophene units in the poly(fluorene-thienyl-benzothiadiazole) polymer.
Organic Electronics, v. 12, 2011, p. 461–471.
26

Inganäs, O.; Svensson, M.; Zhang, F. et al. Low bandgap alternating

polyfluorene copolymers in plastic photodiodes and solar cells, Appl. Phys. A, v.
79, 2004, p. 31–35.
27

Wang, E.; Wang, M.; Wang L. et al. Donor Polymers Containing

Benzothiadiazole and Four Thiophene Rings in Their Repeating Units with
Improved Photovoltaic Performance. Macromolecules, v. 42, 2009, p. 4410–4415.

31

CAPÍTULO II
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS COPOLÍMEROS
Neste capítulo são introduzidos alguns dos principais conceitos sobre
polímeros semicondutores para compreender como as propriedades fotofísicas e
eletrônicas dos mesmos estão relacionadas à sua estrutura química. É
apresentado, ainda neste capítulo, o método adotado para sintetizar e caracterizar
os copolímeros, os resultados e discussões das propriedades destes materiais e
as principais conclusões obtidas a partir dos resultados obtidos.
2.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.2.1. Polímeros semicondutores

Por definição, polímeros são macromoléculas com massa molar elevada
(alguns autores1,2 sugerem como superior a 10.000 g/mol) e são formadas pela
repetição de unidades químicas que se mantém unidas por ligações covalentes.
A estrutura química dos polímeros semicondutores é peculiar, possui
alternância de ligações químicas simples e duplas em sua cadeia polimérica que
confere deslocalização de elétrons das ligações π (elétrons π). Esta conjugação
das ligações π pode estar presente, tanto na cadeia principal do polímero, como
confinada em segmentos na cadeia principal ou em grupos laterais da cadeia
polimérica3,4. Na Figura 2.1 são apresentadas as estruturas químicas de alguns
polímeros conjugados.
As propriedades semicondutoras destes materiais são decorrentes da
deslocalização da densidade eletrônica ao longo da cadeia polimérica. Para
compreender melhor como ocorre este fenômeno é necessário aplicar a teoria do
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orbital molecular (OM) aos átomos que formam os materiais poliméricos
semicondutores.

Figura 2.1 - Estrutura química de alguns polímeros conjugados.

A estrutura dos sistemas poliméricos π conjugados apresenta orbitais
híbridos do tipo sp2 e orbitais pz, que não sofreram hibridização, associados aos
átomos de carbono da cadeia polimérica (Figura 2.2). A sobreposição frontal
destes orbitais sp2 leva a formação das ligações simples (σ), enquanto que os
orbitais pz sofrem sobreposição lateral e dão origem as ligações duplas (π) entre
átomos de carbono adjacentes.

2

5

Figura 2.2 - Sobreposição de orbitais sp e pz na dupla ligação entre carbonos .

Pela teoria de orbital molecular, a combinação linear destes orbitais
atômicos pz dá origem aos orbitais moleculares ocupados π (ligantes) e
desocupados π* (antiligantes). Embora os orbitais sp2 também originem orbitais
moleculares ligantes (σ) e antiligantes (σ*), o orbital σ* é muito energético e
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requer elevados níveis de energia para ser atingido e, assim, não contribui para
as propriedades semicondutoras dos polímeros.
Com o aumento do número de conjugação na cadeia polimérica, ocorre a
elevação da quantidade de níveis energéticos

associados aos orbitais

moleculares π e π* e, também, redução da diferença de energia entre eles. Estes
dois fatores fazem com que os níveis energéticos comportem-se como bandas de
energia, uma vez que estes níveis passam a ter valores energéticos muito
próximos6, conforme ilustrado na Figura 2.3.

Figura 2.3 - Diagrama de energia representando a interação entre os orbitais π e π* e formação de
uma estrutura de bandas (HOMO, orbital mais alto ocupado e LUMO, orbital mais baixo desocupado) a
medida que uma molécula de tiofeno aumenta sua conjugação π durante a polimerização 7.

Os orbitais π ligantes apresentam todos os estados eletrônicos ocupados
e, conjuntamente, formam a banda de valência ou orbital HOMO (highest
occupied molecular orbital) do polímero. Enquanto que os orbitais π antiligantes
formam a banda de condução ou orbital LUMO (lowest unoccupied molecular
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orbital). A diferença de energia entre os orbitais moleculares LUMO e HOMO é
chamada de lacuna energética ou bandgap (Eg) do semicondutor8.
Os níveis de energia dos orbitais HOMO e LUMO e, consequentemente, a
magnitude do bandgap de polímeros conjugados, dependem de vários fatores
associados com a estrutura e conformação da cadeia polimérica, podendo ser
divididos em seis fatores9-14: comprimento da conjugação π; alternância de
comprimentos de ligações (ESLA); planaridade da cadeia (Eθ); energia de
ressonância aromática (ERes); átomos ou grupos substituintes (Esub) e interações
intermoleculares (Einter). Estes fatores estão representados na Figura 2.3 e Figura
2.4.

7

Figura 2.4 - Fatores estruturais que afetam o bandgap de polímeros conjugados .

Nos últimos anos têm crescido o interesse de usar copolímeros
conjugados do tipo doador-aceptor, também conhecido como arquitetura D-A, em
células solares poliméricas. Este sistema polimérico consiste em uma associação
de unidades monoméricas doadoras e aceptoras de elétrons, alternadas ao longo
da cadeia principal. Por consequência do elevado nível de energia HOMO do
doador e o baixo nível de energia do LUMO do aceptor, esta configuração conduz
à redução do bandgap do polímero uma vez que o gap do copolímero é
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determinado pelo HOMO da unidade doadora e pelo LUMO da unidade aceptora
(Figura 2.5)15,16.

7

Figura 2.5 - Interação orbital entre unidades aceptora e doadora em polímeros com arquitetura D-A .

Copolímeros com esta arquitetura ainda apresentam capacidade de
automontagem das cadeias poliméricas em estruturas ordenadas e com forte
interação entre as ligações π, que melhoram o transporte de portadores de carga,
porém induz à forte agregação17, o que dificulta o processamento do material via
solução.

2.2.2. Processos fotofísicos em materiais

A luminescência refere-se a diversos tipos de fenômenos ópticos:
fluorescência, fosforescência, quimiluminescência, entre outros. A fluorescência e
fosforescência estão relacionadas com a excitação da molécula por meio da
absorção de fótons pela mesma18.
Na fluorescência, o processo de absorção está relacionado com as
transições eletrônicas, que ocorrem quando um elétron de um estado energético é
excitado por um fóton incidente, passando a ocupar um estado mais energético
que apresenta desativação com emissão de fóton.

Além disso, a transição
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fluorescente não envolve uma mudança no número quântico do spin do elétron
excitado.
O par elétron-buraco, gerado pela absorção do fóton, pode se separar em
cargas livres e, assim, difundir através do semicondutor ou recombinar de forma
não-radiativa ou radiativa. Na emissão radiativa ocorre a emissão de um fóton,
processo

esse

chamado

de

fotoluminescência.

Polímeros

conjugados

apresentam, em sua maioria, fotoluminescência que está relacionada com a fotoexcitação de elétrons do nível HOMO para o nível LUMO destes materiais.
Estes processos de transições eletrônicas entre diferentes níveis de
energias obedecem ao princípio de Frank-Condon, no qual é considerado que a
posição dos átomos permanece estacionária durante as transições eletrônicas.
Esta aproximação deve-se ao fato de que o processo de absorção ou de emissão
de fótons ocorre em cerca de 10-15 s, o qual é muito rápido, quando comparado
com o tempo característico para uma vibração molecular que chega a ser de 10 -10
a 10-12 segundos19.
A Figura 2.6 representa o estado fundamental (A) e o primeiro estado
excitado (B) de um material, as diferentes transições vibrônicas relacionadas à
absorção e emissão são representadas por setas entre os níveis vibrônicos.
Sendo que, transições com maiores probabilidades correspondem aos picos
máximos encontrados nos espectros de absorção e emissão do material. Como
ainda podem ser verificadas nesta figura, múltiplas transições são permitidas
entre o estado excitado e fundamental. Desta forma, o espectro eletrônico é
formado com uma série de linhas, que podem ser alargadas e superpostas, por
causa de outros modos rotacionais e vibracionais mais fracos, como fônons
intermoleculares.
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Figura 2.6 - Diagrama de Franck-Condon relativo aos processos de absorção e emissão de
20
moléculas .

No processo de absorção, a transição ocorre do estado vibracional
fundamental de menor energia (A0) para qualquer um dos níveis vibracionais do
primeiro estado excitado (B). Este processo é seguido por decaimentos não
radiativos, que ocorrem em torno de aproximadamente 100 fs, até o nível
vibracional de menor energia (B0) do estado excitado. Por fim, a emissão ocorre
através da relaxação do nível mais baixo do primeiro estado excitado (B0) para
qualquer nível presente no estado fundamental (A). Em polímeros, o tempo de
vida de um elétron num estado excitado de menor energia varia de 0,1 – 1 ns.
Muito embora a emissão de um fóton seja um processo similar ao de
absorção, para ocorrer emissão deve haver relaxação do estado vibracional da
molécula, até que o elétron excitado chegue ao nível vibracional de menor energia
no estado excitado. Este fenômeno causa um deslocamento do espectro de
emissão para a região do vermelho, em relação ao espectro de absorção,
chamado deslocamento de Stokes, e depende da estrutura molecular21.
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Em geral, o estado fundamental de moléculas orgânicas é singleto
(estado S0) e podem absorver a radiação luminosa, causando a excitação de
elétrons para um estado singleto excitado (Sn), caso a energia do fóton seja maior
ou igual à separação energética entre os estados S n e S0. O excesso de energia
do fóton pode ser dissipado através de processos intra e intermoleculares22,23.
Os processos de decaimento não radiativos, os quais não envolvem
emissão de fóton, podem ocorrer quando a molécula excitada retorna ao estado
fundamental

via

transferência

de

conformacionais,

transferência

de

carga,

elétron

energia,

ou

mudanças

próton,

mudanças

fotoquímicas

e

fluorescência atrasada24.
Dentre os processos de dissipação de energia intermoleculares, existem
os de transferência de energia e os de carga. Na transferência de energia, a
molécula doadora excitada transfere energia para uma molécula aceptora no
estado fundamental e acaba retornando para seu estado fundamental.
Este tipo de transferência pode ocorrer de forma radiativa, na qual a
molécula doadora emite um fóton que é absorvido pela aceptora, ou de modo não
radiativo através de interações do tipo dipolo-dipolo. Esse fenômeno é conhecido
como transferência de energia por ressonância de Förster (FRET), ocorrendo
sempre há uma sobreposição entre os espectros de emissão e de absorção das
espécies doadoras e aceptoras de elétrons25.

2.2.3. Polimerização via acoplamento de Suzuki-Miyaura

Desenvolvido por Suzuki e Miyaura em 1979, a reação de acoplamento
de Suzuki-Miyaura representa um importante marco na evolução dos métodos de
acoplamentos cruzados catalisados por um complexo de paládio26. Este processo
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envolve o acoplamento de um eletrófilo orgânico com um reagente organoborano,
não tóxico, em meio básico.
As principais vantagens deste tipo de reação são as condições de reação
brandas e a disponibilidade comercial de diversos ácidos borônicos, que são
ambientalmente mais seguros do que outros reagentes organometálicos27.
O ciclo catalítico mais aceito para o acoplamento de Suzuki, Figura 2.7,
envolve a adição oxidativa do composto organo-halogenado (X) a um complexo
de paládio(0), catalisador, para formar um complexo de paládio(II). Em seguida,
uma molécula de um hidróxido, proveniente da base, substitui o haleto no
complexo de paládio(II) e outra se adiciona a uma molécula organoboronada,
formando um reagente borato. Isto faz com que grupo R da molécula
organoboronada fique mais nucleofílico. Posteriormente, ocorre a transmetalação
com o borato, onde o seu grupo R substitui o ânion do complexo de paládio(II). A
eliminação redutiva ocorre em seguida e é responsável pela formação da ligação
carbono-carbono, resultando no produto final acoplado. Nesta última etapa do
ciclo, o catalisador de paládio é regenerado e o ciclo catalítico pode recomeçar28.
Este ciclo reativo ocorre na interface solvente–água porque o catalisador
e os monômeros orgânicos são solúveis no solvente orgânico e a base,
necessária para a transmetalação, é solúvel na água. Desta forma, é importante o
uso de agentes de transferência de fase quando os solventes orgânicos são
apolares para melhorar a eficiência da reação29.
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Figura 2.7 - Ciclo catalítico para reações de acoplamento cruzado de Suzuki- Miyaura .

Para a obtenção de polímeros por esta reação de acoplamento, a
polimerização segue o mecanismo sugerido anteriormente, mostrado na Figura
2.7. Porém, nesta figura foi representado apenas um acoplamento da molécula e,
no caso da polimerização, o acoplamento ocorre ao menos em dois sítios ativos
dos monômeros reagentes, que são usualmente bifuncionais, ou seja, devem ser
diboronados, dihalogenados ou boronado-halogenado.

2.2.4. Polímeros derivados de fluoreno

O fluoreno (Figura 2.8) possui uma unidade bifenílica rígida planar. Os
polímeros derivados de fluoreno, os polifluorenos, são frequentemente usados
como camada emissiva em PLEDs devido a sua alta eficiência fotoluminescente e
boa mobilidade de cargas, além de apresentarem boa estabilidade térmica. São
materiais que emitem luz na faixa do azul com elevada eficiência quântica no
estado sólido, o que os tornam promissores para dispositivos emissores de luz31.
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Figura 2.8 - Estrutura química do fluoreno.

No entanto, estes polímeros tendem a sofrer empacotamento devido à
conjugação entre os anéis aromáticos, dificultando a sua aplicação em
dispositivos devido à insolubilidade dos mesmos. Para aumentar sua solubilidade,
são inseridos grupos alifáticos ao carbono 9 do fluoreno para aumentar o
impedimento estéreo entre os segmentos de polifluoreno, permitindo a
solubilidade do polímero em solventes orgânicos32.

2.2.5. Polímeros derivados de benzotiadiazol
O 2,1,3-benzotiadiazol (BDT) é um composto heterocíclico cuja estrutura
química está apresentada na Figura 2.9. No que tange à química dos compostos
luminescentes, o BDT e seus derivados são moléculas conjugadas com elevada
fluorescência o que os tornam interessantes para aplicação em dispositivos
eletroluminescentes33.

Figura 2.9 - Estrutura química do 2, 1, 3-benzotiadiazol.

Os polímeros que contêm unidades BDT têm sido amplamente utilizados
na tecnologia OLED e células solares e as propriedades dos dispositivos são
significativamente afetadas pelas características do benzotiadiazol, tais como,
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elevada capacidade de atrair elétrons, indicado para transporte de elétrons, e
fluoróforo eficiente, funcionando como unidades aceptoras de elétrons nos
materiais semicondutores34,35.
Copolímeros contendo BDT podem apresentar uma conformação mais
planar das cadeias poliméricas que facilita as interações entre cadeias no estado
sólido, melhorando a mobilidade de portadores de carga 36. Isto se deve aos dois
átomos de nitrogênio no anel tiadiazol, que podem formar ligações de hidrogênio
com as unidades adjacentes como, por exemplo, com o átomo de hidrogênio no
anel de tiofeno.

2.2.6. Polímeros derivados de tiofeno

O tiofeno apresenta estrutura química composta por um anel heterocíclico
aromático com quatro carbonos e um heteroátomo de enxofre. Em contrapartida,
o 3-hexiltiofeno apresenta um grupo alifático acoplado ao carbono 3 do anel
tiofeno. As estruturas químicas destes compostos encontram-se na Figura 2.10.

Figura 2.10 - Estrutura química do tiofeno (esquerda) e do 3-hexiltiofeno (direita).

O politiofeno e seus derivados apresentam elevada condutividade elétrica,
capacidade doadora de elétrons, alta estabilidade e propriedades ópticas e
elétricas atrativas37. Entretanto, sua manipulação é difícil devido a sua
insolubilidade em quase todos os solventes. O poli(3-hexiltiofeno) possui boa
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solubilidade em uma elevada gama de solventes devido à presença do grupo
alifático, que reduz o empacotamento dos segmentos de tiofeno.
Polímeros com unidades de tiofeno são conhecidos por emitirem na
região do vermelho-alaranjado (540-650nm) e apresentarem bandgap em torno
de 2 eV. Quando usados como camada ativa de dispositivos emissores de luz
apresentam, tipicamente, eficiência quântica de fotoluminescência inferiores a 3
%38, que é um valor inferior ao de diversos polímeros luminescentes39. Este fato
deve-se ao seu caráter supressor de éxcitons, ocasionado pelo átomo de enxofre,
que provoca redução do decaimento radiativo de luz e dificulta a aplicação destes
polímeros como LEDs.
Cabe ressaltar que esta característica de baixa emissão de luz do anel
tiofeno é um fator positivo quando se tem interesse em aplicações em dispositivos
fotovoltaicos, nos quais é importante que a emissão de luz seja nula40. Por esta
razão, os politiofenos e seus derivados são largamente aplicados em dispositivos
fotovoltaicos.

2.3. PARTE EXPERIMENTAL
2.3.1. Materiais
Os materiais utilizados para a síntese e caracterização dos materiais
poliméricos estão relacionados na Tabela 2.1.
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Tabela 2.1 - Lista de materiais utilizados na síntese e caracterização dos copolímeros.

Material

Sigla adotada

Fornecedor

2,5-dibromo-tiofeno (95%)

M1

Sigma-Aldrich

2,5-dibromo-3-hexiltiofeno (97%)

M2

Sigma-Aldrich

M3

Sigma-Aldrich

M4

Sigma-Aldrich

Cloreto de metil-tricaprilil amônio

Aliquat® 336

Sigma-Aldrich

Ácido fenilborônico (95%)

-

Sigma-Aldrich

Tetrahidrofurano (P.A.)

THF

Synth

Peróxido de hidrogênio 35 % (P.A.)

-

Synth

Tolueno (P.A.), clorofórmio (P.A.)

-

Synth

Rubreno, Sulfato de quinina dihidratado

-

Sigma-Aldrich

Clorofórmio (grau espectrométrico)

-

Tedia

Carbonato de potássio

-

Casa
Americana

Tetrakis(trifenilfosfina) paládio

(PPh3)4Pd

Sigma-Aldrich

Clorofórmio deuterado estabilizado com
prata

-

Cambridge
Isotope Labs.

Diclorometano (P.A.), etanol (P.A.)

-

Synth

2,1,3-benzotiadiazol-4,7-bis(éster pinacol
de ácido borônico) (95%)
9,9-dioctilfluoreno-2,7-ácido diborônico
(96%)

2.3.2. Métodos
2.3.2.1.

Síntese dos polímeros

Para a síntese de todos os copolímeros foi usada uma câmara glove-box
para manipular os reagentes e vidrarias em atmosfera de nitrogênio (N 2) com
umidade relativa de 20 a 30%.
Uma atmosfera de N2 é importante para evitar que o oxigênio oxide o
catalisador de paládio, impedindo que os monômeros sejam polimerizados via
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reações de acoplamento de Suzuki. Na Figura 2.11 está apresentada a rota
sintética adotada para a preparação de PDBTH, PDBT e PDBH.
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Figura 2.11 – Representação da preparação dos copolímeros.

2.3.2.1.1.

Poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-co-3-hexil-2,5-tiofeno-

co-4,7-(2,1,3-benzotiadiazol)-co-2,5-tiofeno] (PDBTH)
A síntese do copolímero PDBTH foi realizada em um balão de 500 mL
com duas bocas. Ao balão, sob fluxo de nitrogênio, foram adicionados 0,251 g (1
mmol) de M1, 0,344 g (1 mmol) de M2, 0,417 g (1 mmol) de M3, 10 mL de tolueno
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desgaseificado, 5 mL de THF desgaseificado, 20,3 mg de (PPh 3)4Pd, 20,1 mg
Aliquat® 336 e 6,5 mL de solução aquosa de K 2CO3 (1,85 M). A mistura foi
aquecida a refluxo sob agitação vigorosa durante 48 h a 72±4 °C, sob atmosfera
de nitrogênio. Em seguida, adicionou-se à mistura 0,478 g (1 mmol) de M4 e a
reação foi mantida por mais 60 h a 72±4 °C. Após esse tempo, 64,2 mg (0,5
mmol) de ácido fenilborônico foram introduzidos e, novamente, a reação foi
mantida sob atmosfera de N2, refluxo e agitação por mais 48 h, a 72±4 °C. A
Figura 2.12 mostra um esquema desta rota sintética.
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Figura 2.12 - Poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7-bis(3-hexil-2,5-tiofeno)-2,1,3-benzotiadiazol-alt-4,7bis(2,5-tiofeno)] (PDBTH).

Finalizada a polimerização, iniciou-se o processo de purificação. Esta
consiste da introdução da mistura reacional em um funil de separação e adição de
água destilada no mesmo, seguida por agitação. Após separação das fases por
decantação, a água foi removida.
A solução do polímero resultante foi lavada com peróxido de hidrogênio
no funil de separação, cinco vezes, da mesma forma que o procedimento com a
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água destilada. Usando esta rotina de purificação, foi possível remover os
oligômeros, monômeros e resíduos de catalisador do polímero sintetizado.
Finalmente, os solventes foram evaporados sob pressão reduzida
utilizando um evaporador rotativo (Q-344V1, Quimis®). Em seguida, o polímero foi
redissolvido, parcialmente, com clorofórmio e precipitado em etanol. O polímero
resultante foi seco em estufa a vácuo e apresentou-se como um sólido
pulverulento roxo. A massa obtida do mesmo foi 380 mg e o rendimento da
síntese foi de 49,3%.
2.3.2.1.2.

Poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7-bis(2,5-tiofeno)-

2,1,3-benzotiadiazol] (PDBT)
Em um balão de 250 mL com duas bocas e sob fluxo de nitrogênio, foram
adicionados 0,534 g (2,1 mmol) de M1, 0,429 g (1,05 mmol) de M3, 0,532 g (1,05
mmol) de M4, 10 mL de tolueno desgaseificado, 5 mL de THF desgaseificado,
30,2 mg de (PPh3)4Pd, 20,4 mg de Aliquat® 336 e 6,5 mL de solução aquosa de
K2CO3 (2,3 M). A Figura 2.13 mostra um esquema desta rota sintética do PDBT.
A mistura foi submetida a refluxo, sob agitação, durante 264 h a 85±3 °C
sob uma atmosfera de nitrogênio. Posteriormente, 64,4 mg (0,5 mmol) de ácido
fenilborônico foram introduzidos na mistura reagente e esta foi submetida,
novamente, a refluxo em atmosfera de N2, sob agitação vigorosa durante 192 h, a
85±3 °C. O polímero resultante foi purificado e precipitado em etanol conforme a
rotina adotada para o PDBTH e descrita no item 2.3.2.1.1.
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Figura 2.13 - Rota sintética para obter o poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7-bis(2,5-tiofeno)-2,1,3benzotiadiazol] (PDBT).

O polímero resultante foi seco em estufa a vácuo e apresentou-se como
um sólido pulverulento muito escuro. Foi obtida uma massa de 712 mg,
rendimento de 98,6%.
2.3.2.1.3.

Poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7-bis(3-hexil-2,5-

tiofeno)-2,1,3-benzotiadiazol] (PDBH)
A síntese do PDBH foi realizada em um balão de 250 mL com duas
bocas. Ao balão, sob fluxo de N2, foram adicionados 0,681 g (2 mmol) de M2,
0,403 g (1 mmol) de M3, 0,477 g (1 mmol) M4, 10 mL de tolueno desgaseificado,
5 mL de THF desgaseificado, 30,4 mg de (PPh 3)4Pd, 20,6 mg Aliquat® 336 e 6,5
mL de solução aquosa de K2CO3 (2,3 M).
A mistura foi deixada a refluxo em atmosfera de nitrogênio e sob agitação
durante 264 h, a 82±4 °C. Posteriormente, 64,5 mg (0,5 mmol) de ácido
fenilborônico foram adicionados à mistura reagente e a reação foi mantida em
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atmosfera de N2 por mais 192 h a 82±4 °C. O polímero resultante foi purificado e
precipitado em etanol conforme a rotina descrita no item 2.3.2.1.1.
O polímero resultante foi seco em estufa a vácuo e apresentou-se sólido
avermelhado em pó. A massa obtida do mesmo foi de 693 mg, rendimento de
80,9%. Na Figura 2.14 está ilustrada a rota de síntese do PDBH.
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Figura 2.14 – Rota sintética do Poli[2,7-(9,9-dioctilfluoreno)-alt-4,7-bis(3-hexil-2,5-tiofeno)-2,1,3benzotiadiazol] (PDBH).

2.3.2.2.

Caracterização dos polímeros

2.3.2.2.1.

Espectrometria de Ressonância magnética nuclear

de 1H e 13C

As análises por espectrometria de ressonância magnética nuclear foram
realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da USP, o equipamento
usado foi o Brucker 300 MHz. Todos os espectros foram obtidos em solução de
clorofórmio deuterado com tetrametilsilano (TMS) como referência, cujo
deslocamento químico é atribuído a 0 ppm.
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2.3.2.2.2.

Espectroscopia

no

infravermelho

com

transformada de Fourier - FTIR

Os espectros de infravermelho dos copolímeros foram obtidos no
espectrofotômetro Nicolet iS5 da Thermo Science. Os polímeros foram analisados
no modo refletância total atenuada (ATR), na faixa de número de onda de 600 a
4000 cm-1, com resolução de 0,4 cm-1 (16 varreduras). Para tanto, 2 mg de
polímero foi dissolvido em 1 mL de clorofórmio espectroscópico e duas gotas da
solução foi gotejada sobre o detector do acessório de ATR do equipamento,
sendo que a medida foi realizada após evaporação do solvente.

2.3.2.2.3.

Cromatografia por permeação em gel - GPC

As curvas de distribuição de massa molar dos polímeros foram realizadas
pela Dra. Debora T. Balogh no Laboratório de Química - Grupo de Polímeros
Bernhard Gross (IFSC-USP). O equipamento usado foi o Agilent 1100 com
detector de índice de refração e com colunas de GPC PLgel mixed C e PLgel
mixed B em série, THF foi usado como solvente. As análises foram realizadas a
35 ºC, fluxo de 1 mL/min e amostras de poliestireno como padrões de massa
molar.
A partir destas curvas foram determinados os valores de massa molar
média ponderada (Mw) e média numérica (Mn), bem como o índice de
polidispersividade (PI), usando as seguintes equações41:

Mn =

∑∞
i=1 Ni Mi
∑∞
i=1 Ni

Mw =

2
∑∞
i=1 Ni Mi

∑∞
i=1 Ni Mi

(2.1)

(2.2)
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PI =

Mw
Mn

(2.3)

Onde, Ni é o número de cadeias poliméricas com massa molar Mi.
2.3.2.2.4.

Espectroscopia de absorção no UV-Vis

Os espectros de absorção no UV-Vis foram obtidos no espectrofotômetro
ultravioleta-visível (UV-Vis) da Varian, modelo Cary 50 Conc. Foram medidos os
espectros de absorção dos polímeros dissolvidos em clorofórmio (grau
espectrométrico) em cubeta de quartzo com seção transversal quadrada (1 cm x 1
cm) na faixa de 300 a 800 nm.
Também foram medidos espectros de absorção de filmes finos dos
polímeros nesta mesma faixa de comprimentos de onda, os filmes foram obtidos
pela deposição de 250 µL de solução polimérica (concentrações de 1%, 10
mg/mL, em clorofórmio grau espectrométrico) sobre substrato de vidro com seção
quadrada (1,5 cm x 1,5 cm). Para tanto, foi utilizado o spin coater da SWIN 4”,
modelo EC4 SYN 3S102-0902, as condições de deposição foram 1800 rpm por
70 s.
A absortividade molar (ɛ) foi determinada de acordo com a relação de
Lambert-Beer42:

Sendo

A

o

valor

𝐴 = 𝜀𝑏𝑐

(2.4)

da

de

intensidade

absorção

medida

no

espectrofotômetro, c a concentração da espécie absorvente e b a distância
percorrida pelo feixe através da amostra.
A determinação de ɛ com uma única concentração pode não retratar
realmente a absortividade molar da espécie analisada43. Desta forma, ɛ deve ser
52

determinada através de uma curva de calibração e esta grandeza corresponde ao
coeficiente angular da curva de calibração, de acordo com a primeira derivada da
Equação (2.4):
𝑑𝐴

= 𝜀𝑏

𝑑𝑐

∴𝜀=
𝑜𝑝𝑡

O bandgap óptico (𝐸𝑔

(2.5)

1 𝑑𝐴
𝑏 𝑑𝑐

(2.6)

) dos polímeros (em eV) foi estimado usando os

espectros de absorbância no UV-Vis dos mesmos e a equação44:
𝑜𝑝𝑡

𝐸𝑔

=

1240
𝜆𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡

(2.7)

Sendo que 𝜆𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 é o maior comprimento de onda (em nm), onde o
material inicia a absorção de luz.

2.3.2.2.5.

Espectroscopia de fluorescência

Os espectros de emissão foram medidos no espectrofotômetro de
fluorescência da Varian, modelo Eclipse. Os espectros foram coletados de
polímeros dissolvidos em clorofórmio espectrométrico, usando cubeta de quartzo
com seção transversal quadrada (1 cm x 1 cm), e de filmes finos dos polímeros
depositados em vidro, conforme descrito na seção 2.3.2.2.4.
A radiação de excitação usada correspondeu ao comprimento de onda de
máxima absorção, que foi observado nos espectros de absorção no UV-Vis de
cada material. A faixa de varredura do espectro de emissão foi diferente para
cada material, uma vez que cada um deles apresentou um comportamento de
emissão distinto.
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O rendimento quântico de fluorescência (Φ) foi determinado usando a
equação45-55:

𝛷 = 𝛷𝑅 (

𝐺𝑟𝑎𝑑

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑅

𝜂2

) (𝜂2 )
𝑅

(2.8)

Na equação (2.8), Φ é o rendimento quântico de fluorescência; Grad é a
inclinação do gráfico de intensidade de fluorescência integrada versus
concentração; η é o índice de refração do solvente e o subscrito R refere-se à
substância de referência utilizada que, neste trabalho, referem-se ao sulfato de
quinina e ao rubreno, para as diferentes faixas de comprimento de onda de
emissão.
O rendimento sob o espectro de fluorescência foi calculado em duas
faixas distintas, uma das faixas corresponde aos comprimentos de onda inferior a
560 nm, referente às emissões de cor azul, devido às unidades de 9,9dioctilfluoreno e a outra está relacionada com comprimentos de onda superiores a
560 nm, que é devido à emissão alaranjada das unidades 2,1,3-benzotiadiazol.
Os rendimentos foram determinados usando os padrões:
 Sulfato de quinina em H2SO4 (0,1 M) que apresenta rendimento
quântico de 54% com excitação a 360 nm48 cujo índice de refração é
1,33;
 Rubreno em clorofórmio espectroscópico, que apresenta índice de
refração de 1,44 e rendimento quântico de 98%49, com excitação a 300
nm.
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2.3.2.2.6.

Rendimento da polimerização

O rendimento das reações (𝑅̈ ) foi calculado dividindo a massa de
polímero, obtida após a purificação, divida pela massa total dos meros usados no
início da síntese:

𝑅̈ =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜

2.3.2.2.7.

(2.9)

Análise termogravimétrica (TGA)

Os copolímeros foram submetidos à análise termogravimétrica na faixa de
25 °C a 750 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e sob fluxo de
nitrogênio (50,0 mL/min). As medidas foram realizadas no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) e foi utilizado o equipamento Metler Toledo TGA/SDTA 851.

2.3.2.2.8.

Calorimetria diferencial exploratória (DSC)

As análises de DSC foram realizadas através da variação de temperatura
25 a 75 °C (primeira rampa) e de -70 a 250 °C (segunda rampa), a uma taxa de
aquecimento e resfriamento de 10 °C/min e sob fluxo de nitrogênio (50,0 mL/min).
As medidas foram realizadas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
utilizando o equipamento DSC – 60 da Shimadsu.

2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.4.1. Rendimento das polimerizações e massa molar dos materiais

Os rendimentos das polimerizações dos copolímeros estão listados na
Tabela 2.2. Os resultados obtidos mostram que o rendimento mais elevado foi
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para o PDBT (98,6 %), seguido por PDBH (80,9 %) e o menor rendimento foi para
o PDBTH (49,3 %).
Cabe ressaltar que estes resultados não consideram perdas dos materiais
devido à purificação, que é um processo onde há perdas de polímero durante a
evaporação dos solventes e reprecipitação dos polímeros. Isto porque os
copolímeros aderem nas paredes das vidrarias e são difíceis de recuperação
completa. Estas perdas causam uma subestimação da massa final obtida do
material polimerizado.

Rendimento (%)

PDBTH

0,3886 g

0,1342 g

0,1663 g

0,0821 g

0,380

49,3

PDBT

0,4081 g

0,1409 g

-

0,1725 g

0,712

98,6

PDBH

0,3886 g

0,1342 g

0,3326 g

-

0,693

80,9

Material

Massa final (g)

Tabela 2.2 - Rendimento das polimerizações

S

N

H17 C8

C8H17

N

S

C6H13

S

Embora PDBT e PDBH tenham sido sintetizados em condições parecidas,
isto é, tempo reacional similar e quantidades semelhantes de catalisador,
transferidor de fase e base inorgânica, o rendimento de PDBH ficou inferior a do
PDBT. Isto pode ser justificado pela temperatura média de reação ligeiramente
superior na síntese do PDBT em relação a outro polímero, em torno de 3 °C,
possibilitando um maior consumo dos monômeros.
PDBTH apresenta o menor rendimento, 49,3 %, o que pode ser explicado
pelas quantidades menores de catalisador, transferidor de fase e K2CO3 utilizadas
na polimerização do mesmo. Além disso, temperatura média e tempo reacional
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sensivelmente menores que os demais polímeros, influenciando negativamente
no rendimento da reação.
As curvas de distribuição de massa molar dos materiais sintetizados,
obtidos por cromatografia de permeação em gel, estão na Figura 2.15. PDBT
curiosamente apresentou uma distribuição bimodal de massa molar, em contraste
com PDBTH e PDBH. Estes últimos apresentaram uma distribuição monomodal, o
que era esperado devido à polimerização adotada na síntese de todos eles.
A distribuição bimodal pode estar associada à precipitação de partículas
de PDBT, que é pouco solúvel nos solventes orgânicos usados na polimerização,
e, desta forma, possibilita apenas o crescimento das cadeias poliméricas na
superfície das partículas. As cadeias poliméricas no interior das partículas

Quantidade de polímero (u. a.)

permanecem com massa molar pequena.

PDBTH
PDBT
PDBH

100

1000

10000

100000

1000000

Massa molar (g/mol)

Figura 2.15 - Curva de distribuição de massa molar dos copolímeros sintetizados.

A massa molar média numérica e ponderada, além do índice de
polidispersividade foram calculados usando os resultados de GPC e estão
detalhados na Tabela 2.3. Observa-se que Mn de PDBTH e PDBH são inferiores a
10.000 g/mol, o que sugere fração considerável de oligômeros em ambos.
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Tabela 2. 3 - Massas molares e polidispersividade de PDBTH, PDBH e PDBT;

Material

Mn

Mw

Polidispersividade

PDBTH

6.982

12.204

1,8

PDBT

21.911

71.048

3,2

PDBH

8.392

14.816

1,8

Os valores de Mw são de 71.048 g/mol para o PDBT, 14.816 g/mol para o
PDBH e 12.204 g/mol para o PDBTH. Em relação ao índice de polidispersividade,
o PDBT possui o maior PI entre todos os polímeros aqui sintetizados, igual a 3,2,
o que pode ser atribuído à sua distribuição de massa molar bimodal.
Cabe destacar que a massa molar média numérica obtida obedece a
seguinte ordem: PDBT > PDBH > PDBTH, ordem esta idêntica a de rendimento
reacional. Esta relação de Mn entre os materiais estão de acordo com o esperado
pela equação de Carothers, esta demonstra que a massa molar do polímero
obtido por policondensação fica maior à medida que o rendimento da
polimerização aumenta50.

2.4.2. Espectroscopia de ressonância magnética nuclear

A estrutura química do PDBTH foi comprovada por espectrometria de
RMN de hidrogênio e de carbono-13, conforme os espectros na Figura 2.16. A
atribuição dos deslocamentos químicos foi realizada por meio de comparação
com seus respectivos espectros, obtidos por simulação no ACD/I-Lab51, e com
dados da literatura52,53. Os resultados obtidos para este material foram os
seguintes:
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 RMN 1H (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 0,81 (tripleto, 14Η, CH3); 1,10–
1,25 (multipleto, 31H, -CH2-); 2,05 (tripleto, 3H, -CH2-); 2,75 (tripleto,
1Η, Ar-CH2); 7,33-7,45 (multipleto, 3Η, tiofeno-H); 7,5-7,8 (multipleto,
5Η, arila-H);
 RMN

13

C (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 14,09; 22,62; 23,88; 29,28;

31,81; 40,49; 55,33; 120,16; 133,31; 140,19; 151,78.

O PDBT apresentou os seguintes deslocamentos, conforme pode ser
verificado na Figura 2.17:
 RMN 1H (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 0,85 (tripleto, 5Η, CH3); 1,10
(multipleto, 7H, -CH2-); 1,25 (multipleto, 5H, -CH2-); 2,05 (tripleto, 1H, CH2-); 7,33-7,45 (multipleto, 3Η, tiofeno-H); 7,5-7,8 (multipleto, 2Η,
arila-H);
 RMN 13C (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 14,26; 22,78; 29,40; 32,00.
Os espectros de ressonância magnética do PDBH encontram-se na
Figura 2.18. Os deslocamentos identificados foram:
 RMN 1H (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 0,88 (tripleto, 20 Η, CH3); 1,10–
1,25 (multipleto, 43H, -CH2-); 2,05 (tripleto, 4H, -CH2-); 2,75 (tripleto,
4H, -CH2-); 7,33-7,45 (multipleto, 3Η, tiofeno-H); 7,5-7,8 (multipleto, 7Η,
arila-H);
RMN

13

C (CDCL3, 300 MHz), δ (ppm): 14,08; 22,61; 23,87; 29,27;

31.81; 120,09; 128,53; 129,21; 139,84; 154,22; 152,66.
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Figura 2.16 - Espectro de RMN
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Figura 2.18 - Espectro de RMN
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C (a) e RMN H (b) do PDBH.

Nos espectros de RMN 1H, basicamente os picos de deslocamentos a
7,29 - 7,38 ppm referem-se aos prótons do anel tiofeno. Deslocamentos na faixa
de 7,4 - 7,85 ppm correspondem aos prótons dupleto nos anéis aromáticos do
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9,9-dioctilfluoreno

e

2,1,3-benzotiadiazol

(6

prótons),

enquanto

que

o

deslocamento em 2,75 ppm corresponde a um grupo metileno (–CH2–) do 3hexiltiofeno (2 prótons) e o pico a 2,05 ppm refere-se a dois metilenos do 9,9dioctilfluoreno (4 prótons).
Em todos os espectros de RMN 1H, foi verificado o deslocamento químico
do clorofórmio deuterado, que é de 77,03 ppm, e nos espectros de próton que
corresponde a 7,26 ppm, além do deslocamento da água nos RMN 1H, que é 1,63
ppm54.
A presença de água no espectro deve estar relacionada com a absorção
de umidade pelos copolímeros, devido ao caráter polar dos mesmos. O pico
intenso atribuído ao deslocamento químico do CDCl3 deve-se a baixa solubilidade
dos polímeros neste solvente, particularmente o PDBT e o PDBTH.

2.4.3. Espectroscopia no infravermelho

A Figura 2.19 mostra os espectros de FTIR do PDBTH, PDBT e PDBH.
As bandas localizadas em: 725 cm-1 são relativas à deformação por rotação das
ligações C-H do grupo (CH)n; 822 cm-1, atribuída à flexão fora do plano do anel
tiofeno; em 879 cm-1 estiramento da ligação N - S no anel benzotiadiazol55,56.
A banda em 1378 cm-1 é atribuída à flexão dos grupos CH3 e estiramento
das ligações C - S no anel tiofeno.

A banda em 1464 cm-1 refere-se ao

estiramento simétrico de C = C no anel tiofeno, em 1537 cm-1 corresponde ao
estiramento fora do plano das ligações C = C e, o pico em 1606 cm-1 é atribuído
ao estiramento C = C dos anéis aromáticos. Enquanto que as bandas de
absorção em 2857 e em 2928 cm-1 são atribuídas ao estiramento simétrico e
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assimétrico de CH2, nesta ordem. A absorção em 2956 cm-1 refere-se ao
estiramento assimétrico de grupos CH357,66.

(CH)n

CO2

CH3 e C-S

CHanel tiofeno

C=Canel tiofeno

CH2
CH2 CH
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N-S

Absorbância (u. a.)

C=C

PDBH

PDBT

PDBHT
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Número de onda (cm-1)
Figura 2.19 - Espectro de FTIR do PDBTH, PDBT e PDBH.

Os resultados de FTIR obtidos confirmam a estrutura química dos
polímeros sintetizados. Cabe ressaltar que o sinal da banda a 1350 cm-1, que está
relacionado com ligações B-O de possíveis monômeros residuais60, apresentou
intensidade desprezível no espectro de todos os materiais, sugerindo que a
purificação foi efetiva para a remoção dos mesmos.

2.4.4. Propriedades fotofísicas

A Figura 2.20 apresenta o espectro de absorção no UV-Vis do PDBTH em
diferentes concentrações em clorofórmio. Observa-se que há dois máximos de
64

absorção, um em 391 nm e outro em 522 nm, que correspondem às unidades 9,9dioctilfluoreno (DOF) e 2,1,3-benzotiadiazol (BDT), respectivamente61. Esta larga
faixa de absorção do espectro eletromagnético é interessante para aplicações em
dispositivos fotovoltaicos, nos quais é importante que o material usado como
camada ativa, camada que gera fotocorrente, absorva a maior quantidade de
fótons disponíveis no espectro solar.
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2,5 (10-6 mol/L)
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391 nm

0,1
522 nm

0,0
300

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 2.20 - Espectro de absorção no UV-Vis do PDBTH.

A redução da concentração de PDBTH na solução acarreta diminuição da
absorção da mesma. Além disso, o espectro de absorção sugere que as unidades
DOF absorvem muito mais que os meros BDT, isto porque esta última apresenta
máximo de absorção inferior. Embora, possa haver mais meros DOF que
unidades BDT na cadeia polimérica do PDBTH, Qu e colaboradores62 verificaram
este mesmo comportamento em copolímeros contendo, também, tiofeno.
Os espectros de absorção no UV-Vis do PDBT (Figura 2.21) e PDBH
(Figura 2.22) apresentam comportamento semelhante, isto é, existem dois picos
de absorção distinguíveis referentes às unidades DOF e BDT. PDBT possui
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máximos de absorção em 415 nm (DOF) e 540 nm (BDT), enquanto que os
máximos de absorção do PDBH se encontram em 370 nm (DOF) e 495 nm (BDT).

0,14

5 (10-6 mol/L)
4,38 (10-6 mol/L)
3,75 (10-6 mol/L)
3,13 (10-6 mol/L)
2,5 (10-6 mol/L)
1,25 (10-6 mol/L)
0,6 (10-6 mol/L)

Absorbância

0,12
0,10

415 nm

0,08
0,06

540 nm

0,04
0,02
0,00
300

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 2.21 - Espectro de absorção no UV-Vis do PDBT.
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Figura 2.22 - Espectro de absorção no UV-Vis do PDBH.

Diante destes resultados, conclui-se que o aumento do teor de grupos
substituintes hexila na cadeia do copolímero ocasiona elevação no comprimento
de onda dos máximos de absorção das unidades DOF e BDT. Este fenômeno
pode ser explicado pelo fato de que grupos substituintes podem ocasionar torção
da cadeia principal, e elevar o valor de Eg pelo efeito de redução da planaridade
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das cadeias poliméricas, limitando a deslocalização de elétrons π ao longo da
cadeia63.
Para determinar a absortividade molar (ɛ) foram plotados os gráficos de
intensidade de absorção máxima referente às unidades BDT em função da
concentração molar de material na solução, Figura 2.23. A inclinação da reta de
regressão linear, presentes nesta figura, fornece informação suficiente para
calcular  através da Equação (2.6).
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Figura 2.23 - Gráfico de intensidade de absorção em função da concentração molar referente às
unidades BDT.

A absortividade molar do PDBT é a menor de todas e corresponde a
10.000 L.mol-1.cm-1, seguida por PDBTH, 16.000 L.mol-1.cm-1, e por PDBH,
22.000 L.mol-1.cm-1 (Tabela 2.4). Os valores de absortividade molar encontrados
para os materiais aqui sintetizados superam 7.800 L.mol-1.cm-1, que foi verificado
em soluções de poli(3-hexiltiofeno) por Park e colaboradores64.
Em relação às unidades DOF, as relações de intensidade de máxima
absorção em função da concentração molar (Figura 2.24) mostram que o PDBT
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possui o menor resultado, que é de 19.000 L.mol-1.cm-1, seguida por PDBTH,
37.000 L.mol-1.cm-1, e PDBH, 45.000 L.mol-1.cm-1.
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Figura 2.24 - Gráfico de intensidade de absorção em função da concentração molar referente às
unidades DOF.

Estes resultados mostram que a absortividade molar do fluoreno é
superior àquela do benzotiadiazol. Além disso, indicam que o aumento da
concentração de grupos substituintes C6H13, no anel tiofeno, aumenta a
absortividade molar das unidades 9,9-dioctilfluoreno e 2,1,3-benzotiadiazol nos
copolímeros quando tiofeno é substituído por hexil-tiofeno.
Tabela 2.4 - Absortividade molar das soluções de PDBTH (λexc = 390 e 522 nm), PDBT (λexc = 415 e 540
nm) e PDBH (λexc = 370 e 495 nm). O primeiro comprimento de excitação corresponde à absorção das
unidades DOF, enquanto que o segundo refere-se à absorção das unidades BDT.

Material

Absortividade molar das
unidades BDT
(L.mol-1.cm-1)

Absortividade molar das
unidades DOF
(L.mol-1.cm-1)

PDBTH

16.000

37.000

PDBT

10.000

19.000

PDBH

22.000

45.000
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Os espectros de absorção dos polímeros em solução e no estado sólido
(filmes), Figura 2.25, mostram que o máximo da banda de absorção relacionada à
unidade fluoreno sofre deslocamento para o vermelho (red shift), devido à
concentração e ao estado físico dos copolímeros, embora permaneçam próximos
a 370, 400 e 420 nm para PDBH, PDBTH e PDBT, respectivamente.

Absorção normalizada (u. a.)

PDBTH (filme)
PDBTH (solução)
PDBT (filme)
PDBT (solução)
PDBH (filme)
PDBH (solução)

350
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500
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600
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700
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Figura 2.25 - Espectro de absorção no UV-Vis, em solução e em filme, do PDBTH, PDBT e PDBH.

Já, em relação às unidades de BDT, observa-se deslocamento maior para
os máximos das bandas de absorção, 38±1 nm para o PDBTH, 20±2 nm para o
PDBT e 30±1 nm para o PDBH. O deslocamento para o vermelho para o estado
sólido indica tanto deslocalização dos elétrons , devido a efeitos de conjugação
intermoleculares, bem como planarização das cadeias poliméricas e extensão da
conjugação65,66.
O red shift está associado à redução do bandgap óptico do material,
quando o mesmo passa de solução para o estado sólido, conforme pode ser
conferido na Tabela 2.5. Este fenômeno contribui para uma absorção mais
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extensa do espectro eletromagnético, o que é desejado para aplicações em
dispositivos fotovoltaicos.
Ao comparar os resultados de 𝐸𝑔𝑜𝑝𝑡 dos materiais em solução, fica nítido
que quanto maior a concentração relativa de anéis tiofeno não-substituído, menor
o bandgap óptico do copolímero. Isto porque o PDBT apresenta os menores
valores de 𝐸𝑔𝑜𝑝𝑡 e apresenta composição em torno de 50 % molar de tiofeno,
PDBTH possui valores intermediários de bandgap e possui cerca de 25 % molar
de tiofeno e o PDBH, que possui apenas anéis tiofeno com grupos substituintes,
mostra os maiores valores para 𝐸𝑔𝑜𝑝𝑡 .
Em contrapartida, a presença do grupo hexila, no anel tiofeno, contribui
significativamente para o red shift do copolímero relacionado com a mudança do
estado físico do polímero, de solução para filme sólido, como pode ser verificado
na Tabela 2.5.
Tabela 2.5 - Bandgap óptico e red shift entre solução e filme sólido de PDBTH, PDBT e PDBH.
𝒐𝒑𝒕

𝒐𝒑𝒕

Material

𝑬𝒈 em solução (eV)

𝑬𝒈 em filme (eV) Red shift (nm)

PDBTH

1,96 ± 0,01

1,84 ± 0,01

38 ± 1

PDBT

1,91 ± 0,01

1,81 ± 0,02

20 ± 2

PDBH

2,11 ± 0,1

1,95 ± 0,01

30 ± 1

A influência do grupo hexila, ligado ao anel tiofeno na extensão de
conjugação, acarreta a mudança de cor do copolímero sintetizado para vermelho
(Figura 2.26), em contraste com a cor vinho escuro do PDBTH e PDBT.
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Figura 2.26 - Imagens das soluções e filmes de PDBTH, PDBT e PDBH.

É comum observar uma única emissão em materiais poliméricos, que
possuem mais de um centro emissor, devido a processos de transferência de
energia entre os meros ou decaimentos não-radiativos. Entretanto, neste trabalho
foram verificados duas regiões de emissão em todos os copolímeros sintetizados,
quando estes são excitados com radiação igual ao máximo de absorção das
unidades DOF (absorção de maior energia do copolímero), conforme Figura 2.27
a 2.29.
A primeira banda de emissão (máximo em 450 - 470 nm com ombro a
aproximadamente λ ~500 nm, luz azul) é atribuída à fotoluminescência do 9,9dioctilfluoreno na cadeia polimérica, enquanto que a segunda emissão (na faixa
de 630 a 650 nm, luz cor de laranja) corresponde à fluorescência dos meros
2,1,3-benzotiadiazol, cuja banda apresenta um ombro com a aproximadamente λ
~710 nm.
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Figura 2.27 - Espectro de fluorescência do PDBTH em solução com radiação de excitação de 391 nm
(a) e 522 nm (b).

PDBTH apresenta máximos de emissão 460 e 640 nm, sendo que a
emissão referente aos anéis fluoreno (460 nm) apresenta o dobro da intensidade
de emissão referente às unidades BDT. Já o PDBT emite em 466 e 650 nm, e a
emissão dos anéis benzotiadiazol é superior à emissão das unidades de DOF
(anéis de fluoreno).
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Figura 2.28 - Espectro de fluorescência do PDBT em solução com radiação de excitação de 415 nm (a)
e 540 nm (b).

PDBH emite em 450 e 635 nm, a intensidade de emissão das unidades
BDT é semelhante à de DOF. Estas diferenças, relacionadas com as intensidades
de máxima emissão destes meros, podem estar relacionadas às diferenças de
concentração dos mesmos na cadeia polimérica ou podem estar associadas,
provavelmente, à transferência de energia entre as unidades emissoras.
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Figura 2.29 - Espectro de fluorescência do PDBH em solução com radiação de excitação de 370 nm (a)
e 495 nm (b).

Integrando os espectros de fluorescência dos materiais, Figura 2.27 a
2.29, verifica-se que em concentrações semelhantes, as soluções de PDBT
possuem as menores intensidades de emissão, seguida por PDBTH e PDBH.
Portanto, há uma diminuição de emissão pelos copolímeros com o aumento da
concentração molar de tiofeno não-substituído.
Sabe-se que as unidades tiofeno não são bons centros emissores, devido
à presença do átomo de enxofre. Este átomo ocasiona substituição do
decaimento radiativo π-π* por transições do tipo n-π*, que apresentam emissões
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de baixa intensidade67. Entretanto, a presença do grupo hexila ligado ao tiofeno
reduz este efeito, de acordo com os resultados de fluorescência obtidos.
É evidente que há uma sobreposição parcial das bandas de emissão e
absorção destes copolímeros em solução (Figura 2.30), o que possibilita a
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transferência de energia ressonante Förster (FRET) entre os grupos cromóforos.

900

Comprimento de onda (nm)
-6

Figura 2.30 – Espectros normalizados de absorção e fluorescência das soluções 4,4.10 mol/L de
PDBTH (λexc = 390 nm), PDBT (λexc = 415 nm) e PDBH (λexc = 370 nm).

Em todos os copolímeros, a emissão de unidades DOF apresenta fótons
com energia suficiente para ser absorvida pelas unidades BDT e, desta forma,
parte dos fótons emitidos pelas unidades DOF são absorvidos pelas unidades
BDT e contribuem para a emissão de cor alaranjada deste centro emissor rico em
nitrogênio. Enquanto que os fótons não participantes de processos de
transferência (FRET) contribuem para a emissão de cor azul, que corresponde ao
fluoreno, conforme ilustração da Figura 2.31.
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Figura 2.31 - Representação de transferência de energia ressonante Förster (FRET) entre unidades
DOF e BDT em uma região hipotética da cadeia polimérica de PDBTH.

A diferença, entre os máximos de emissão das unidades DOF e de
absorção dos meros BDT, é de 45 nm para o PDBH, 74 nm para o PDBT e 62 nm
para o PDBTH. A menor diferença entre emissão e absorção no PDBH mostra
que existe uma maior sobreposição dos espectros de fluorescência e absorção, o
que sugere que este copolímero deve apresentar mais FRET que os demais.
O rendimento quântico (Φ) dos copolímeros foi obtido com o auxílio dos
padrões rubreno e sulfato de quinina, cujos valores de Φ são conhecidos. Os
gráficos de intensidade de emissão integrada versus concentração destes
padrões e dos materiais poliméricos estão no Apêndice 5.A. Os resultados de
rendimento quânticos estão detalhados na Tabela 2.6 e 2.7.
Observa-se que todos os copolímeros apresentam baixo rendimento,
quando comparados a outros polímeros conjugados, não superando 22 %,
independente do centro emissor analisado. Uma explicação para esses baixos
rendimentos quânticos é a ação supressora dos anéis tiofeno, devido ao seu
caráter supressor de emissão de fótons que já foi citado anteriormente. Além
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disso, estes meros correspondem a aproximadamente 50 % molar da composição
dos copolímeros e eles estão dispostos de forma alternada com os centros
emissores de luz, ao longo da cadeia polimérica, o que torna a supressão da luz
emitida ainda mais efetiva. Este fato foi verificado em outros sistemas poliméricos
contendo tiofeno por Nowacki70.
Tabela 2.6 - Rendimento quânticos do PDBTH, PDBT e PDBH com excitação correspondente ao pico
de máxima absorção das unidades DOF (𝚽𝐑 e 𝚽𝐒𝐐 correspondem ao rendimento quântico usando o
padrão rubreno e sulfato de quinina, respectivamente).

Unidades DOF

Unidades BDT
Rendimento total (%)

Material

Grad

𝜱𝑹 (%)

Grad

𝜱𝑺𝑸 (%)

PDBTH

12.060,2

19 ± 1

9.515,9

15 ± 1

34 ± 1

PDBT

21.12,2

3±1

5.346,4

9±1

12 ± 1

PDBH

8.881,9

14 ± 1

12.929,4

21 ± 1

35 ± 1

*Grad é a inclinação do gráfico de intensidade de fluorescência integrada versus concentração.
Rubreno (GradR = 60741,5) e sulfato de quinina (GradSQ = 39612,6).

PDBH apresenta os maiores rendimentos quânticos das unidades
constituídas por anéis benzotiadiazol que os outros materiais analisados,
independente da radiação de excitação usada. Os resultados correspondem a
21±1 e 13±1 %, em ordem decrescente de energia da radiação de excitação
incidida na solução deste material.
A emissão das unidades DOF do PDBH, 14±1 %, é inferior ao rendimento
quântico que as unidades de BDT, sugerindo a existência de transferência de
energia entre estas unidades e isto acarreta em uma superestimação do valor de
Φ dos meros BDT. Estes resultados são coerentes com o comportamento
verificado nos espectros de fluorescência e de absorção, nos quais há indicativo
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que o PDBH apresenta maior efeito de FRET e maior intensidade de emissão
dentre os copolímeros.
Tabela 2.7 - Rendimento quânticos do PDBTH, PDBT e PDBH com excitação correspondente ao pico
de máxima absorção das unidades BDT (𝚽𝐑 e 𝚽𝐒𝐐 são o rendimento quântico usando o padrão
rubreno e sulfato de quinina, respectivamente).

Unidades BDT
Material

Grad

Rendimento total (%)

PDBTH

4937,6

16 ± 1

PDBT

3077,6

10 ± 1

PDBH

8881,9

26 ± 1

*Grad é a inclinação do gráfico de intensidade de fluorescência integrada versus concentração.
Sulfato de quinina (GradSQ = 39612,6).

PDBT possui os resultados mais baixos para Φ, tanto para as unidades
BDT como DOF. Sendo o rendimento quântico, destas últimas, igual 3±1 % que é
extremamente baixo. Este resultado pode ser atribuído à transferência de energia
de meros DOF para BDT, que leva a subestimação da emissão de cor azul, e
composição em torno de 50 % molar de unidades tiofeno não-substituído que
ocasionam diminuição significativa do decaimento radiativo do copolímero.
Os espectros de fluorescência dos filmes finos dos copolímeros, excitados
com comprimento de onda de 430 nm (apresenta energia suficiente para excitar
as unidades DOF), estão dispostos na Figura 2.32. O filme de PDBTH apresenta
máxima emissão a 714 nm, que corresponde a uma emissão de cor vermelha, e é
diferente de quando este material se encontra em solução. Em solução, o mesmo
emite a 640 nm, isto é, um deslocamento em 65 nm para a região do vermelho no
espectro eletromagnético.
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Figura 2.32 - Espectros de fluorescência dos filmes de PDBT, PDBTH e PDBH sobre substrato de
vidro, exc = 430 nm.

O filme de PDBT emite em 708 nm que é semelhante à emissão do
PDBTH. Enquanto que o filme de PDBH apresenta máxima emissão em 673 nm.
Estes resultados sugerem que a emissão associada ao grupo benzotiadiazol
apresenta-se com maior extensão de conjugação, quando o grupo tiofeno nãosubstituído encontra-se presente.
Todos os filmes apresentaram uma única banda de emissão, ao contrário
de quando estão em solução. Isto pode ser atribuído à supressão de emissão das
unidades DOF, devido à transferência interna e externa de energia para unidades
BDT. No estado sólido, as cadeias poliméricas estão muito próximas umas das
outras, facilitando a transferência interna e dificultando a saída de fótons das
unidades DOF do filme, sem que estes sejam reabsorvidos por uma das unidades
BDT. Em contrapartida, em uma solução, volumes ocupados por moléculas de
solventes, não cromóforos, não interagem com fótons provenientes das unidades
DOF e grupos benzotiadiazol estão espacialmente apartados, ocorrendo menor
probabilidade de reabsorção e emissão e, portanto, em solução, a emissão na
faixa do azul pode ser detectada pelo fluorímetro. Além disso, esses resultados
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reafirmam a hipótese de que há transferência de energia entre as unidades
emissoras de luz dos copolímeros.

2.4.5. Análise termogravimétrica (TGA)

A Figura 2.33 apresenta o resultado da análise termogravimétrica dos
copolímeros sintetizados. As curvas mostram que as temperaturas iniciais de
degradação são de 205 °C para o PDBTH, 225 °C para o PDBH e 230 °C para o
PDBT. Esta ordem de temperaturas é um reflexo das massas molares médias
dos copolímeros, uma vez que a Mw e Mn seguem esta sequência, ou seja, quanto
maior a cadeia polimérica mais resistente à degradação fica o polímero.
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Figura 2.33 - TGA dos copolímeros PDBT, PDBH e PDBTH.

Quando estes copolímeros alcançam 750 °C, a perda de massa chega a
45 % no PDBT, 47% no PDBTH e 68% no PDBH. Estes valores sugerem que o
aumento da quantidade de tiofeno substituído na cadeia polimérica ocasiona
redução da estabilidade térmica do copolímero.
Na derivada das curvas termogravimétricas (DTG), Figura 2.34, verifica-se
que os copolímeros apresentam dois estágios de perda de massa. Sendo que, a
80

taxa de degradação máxima dos polímeros ocorre na segunda etapa de
degradação. Esta taxa encontra-se nas seguintes temperaturas: 441 °C para o

DTG (%/°C)

PDBTH, 466 °C para o PDBH e 465 °C para o PDBT.
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Figura 2.34 – DTG dos copolímeros PDBT, PDBH e PDBTH.

No primeiro estágio de degradação, há perda de massa correspondente a
5 % para o PDBT, 6 % no PDBTH e 9 % no PDBH. Estes valores de perda são
próximos à concentração de átomos nitrogênio e enxofre dos copolímeros (7 a 9
% m/m), pertencente às unidades BDT, sugerindo que esta etapa de perda está
relacionada com a termodegradação destes meros.
Enquanto que no segundo estágio, a perda de massa chega a 40 % para
o PDBT, 41 % no PDBTH e 59 % no PDBH. Uma vez que a concentração em
massa dos segmentos alifáticos (grupos hexila e octila), pertencentes aos meros
dos copolímeros, é de: 41 % m/m (PDBT), 48 % m/m (PDBTH) e 53 %. m/m
(PDBH).

É

razoável

supor

que,

neste

estágio,

esteja

ocorrendo

a

termodegradação destes grupos alifáticos.
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2.4.6. Calorimetria diferencial exploratória (DSC)

Nas curvas de DSC é possível identificar a temperaturas de transição
vítrea (Tg) na faixa de temperatura onde ocorre inflexão da linha base, que
corresponde a uma mudança na capacidade calorífica do material polimérico.
Porém, irregularidades nesta linha e baixa sensibilidade do equipamento podem
tornar difícil a identificação da Tg. PDBTH apresenta Tg igual a 59 °C, conforme
curva apresentada na Figura 2.35.
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Figura 2.35 - Curva de DSC do PDBTH.

PDBH possui de Tg igual a 36 °C (Figura 2.36) e PDBT possui Tg
correspondente a 49 °C (Figura 2.37). Diante destes resultados de temperatura de
transição vítrea, pode-se concluir que a inserção de grupos hexila na cadeia do
copolímero PDBT promove redução da T g. Estes resultados são coerentes, uma
vez que a inserção de grupo substituinte na cadeia polimérica principal, neste
caso o C6H13, aumentam a mobilidade das cadeias e, assim, ocasionam redução
da Tg do polímero42.
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Figura 2.36 - Curva de DSC do PDBH.

PDBT não apresentou picos exotérmicos ou endotérmicos, o que indica
ausência de cristalização e temperatura de fusão cristalina, respectivamente,
neste copolímero. Curiosamente, PDBH e PDBTH apresentaram uma banda
exotérmica acima de 200 °C, que pode estar relacionada com fusão de regiões
cristalinas nestes copolímeros. Sendo assim, os grupos hexila parecem favorecer
a formação de copolímeros semicristalinos.
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Figura 2. 37 - Curva de DSC do PDBT.
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2.5. CONCLUSÕES

Empregando a reação de acoplamento de Suzuki foram obtidos polímeros
constituídos por 9,9-dioctilfluoreno, tiofeno e 2,1,3-benzotiadiazol. Os rendimentos
das reações tendem a aumentar à medida que a quantidade de catalisador, de
transferidor de fase e de K2CO3 é elevada no meio reacional. Além disso, o
aumento do tempo e temperatura média reacional favorece elevação do
rendimento da polimerização.
As espectroscopias no infravermelho e de RMN

1

H confirmaram a

estrutura química dos copolímeros e sugere que não há presença de monômeros
residuais, boronados ou bromados, após a purificação dos mesmos.
A cromatografia de permeação em gel identificou que o PDBTH e PDBH
apresentam fração significativa de oligômeros. Sendo os valores de Mw iguais a
de 71.048, 14.816 e 12.204 g/mol

para o PDBT, PDBH e PDBTH,

respectivamente. Além disso, o aumento de Mw contribui para o aumento da
resistência à termodegradação dos copolímeros.
Os polímeros apresentam larga faixa de absorção do espectro
eletromagnético, com máximos de absorção na faixa do azul e do laranja, que
estão associados à absorção das unidades de fluoreno e benzotiadiazol,
respectivamente. Em relação à fluorescência, os materiais poliméricos também
possuem dois picos de emissão, azul e laranja, associados às mesmas unidades
da cadeia polimérica.
A absorção, na faixa de luz visível, dos filmes poliméricos é análoga aos
das soluções poliméricas. Entretanto, no estado sólido, os máximos das bandas
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de absorção sofrem red shift, em relação aos espectros observados nos
polímeros em solução, o que ocasiona redução do bandgap óptico do material.
À medida que o teor de tiofeno não-substituído aumenta no copolímero,
os seguintes efeitos são verificados: diminuição da absortividade molar do
material, aumento da Tg, redução da intensidade de emissão e de absorção,
diminuição de solubilidade em solventes orgânicos, redução do rendimento
quântico e do bandgap óptico.
A adição de grupo hexila ao tiofeno no copolímero reduz os efeitos do
tiofeno, mencionados anteriormente, e aumentam a transferência de energia por
efeito Förster, provavelmente, devido à maior sobreposição dos espectros de
fluorescência e absorção do material.
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CAPÍTULO III
DIODOS EMISSORES DE LUZ ORGÂNICOS
Neste capítulo são abordados os diodos emissores de luz, mais
especificamente os montados com camadas ativas orgânicas/poliméricas, como
os que foram preparados neste trabalho. Na revisão bibliográfica é apresentado o
princípio de funcionamento, arquitetura e formas de caracterizar LEDs. Dentro
deste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos com os
dispositivos PLEDs confeccionados usando os copolímeros sintetizados e
caracterizados, conforme relatado no capítulo anterior. Além disso, os resultados
das propriedades elétricas dos filmes que compões os PLEDs são detalhados e
discutidos.
3.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1.1. Dispositivos emissores de luz poliméricos (PLEDs)

Após o primeiro relato do uso do poli(p-fenilenovinileno) (PPV) em diodos
emissores de luz (PLEDs) em 1990, semicondutores e dispositivos poliméricos
têm atraído um crescente interesse científico e industrial para o uso destes
materiais na área eletrônica1. Isto devido às várias vantagens que os polímeros
podem oferecer, frente a seus homólogos a base de silício, como: baixo peso,
baixo custo, área elevada e flexibilidade2.
Um PLED (polymer light emitting diode) é um dispositivo eletrônico
baseado em materiais semicondutores, que emite uma determinada faixa do
espectro eletromagnético quando eletricamente estimulado. Sendo a camada do
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dispositivo que emite luz, conhecida como camada ativa, constituída por um
material polimérico ou oligômero.
A cor da luz emitida pelos polímeros depende fortemente de sua estrutura
química. Desta forma, por modificação química do polímero é possível obter uma
variedade de materiais poliméricos solúveis, que emitem em diferentes regiões de
todo o espectro eletromagnético na faixa visível.
Os LEDs provenientes de materiais orgânicos e poliméricos (Figura 3.1)
possuem diferentes aplicações, tais como: displays flexíveis e portáteis, fontes de
luz, decorações, telas de câmeras digitais, entre outros.

Figura 3.1 - Algumas aplicações de PLEDs e OLEDs.

Nas décadas passadas, quando se tratava de aplicações em grandes
telas, a expectativa de vida destes dispositivos ainda era muito curta (menor que
1000 horas), o que tornavam a sua aplicação comercial ainda inviável. Contudo,
nos últimos anos, aparelhos eletrônicos com área elevadas (como televisores e
monitores) têm sido introduzidos no comércio.

3.1.2. Arquitetura dos dispositivos PLEDs

Um PLED é um dispositivo constituído por multicamadas, Figura 3.2, cada
uma delas desempenha um papel diferente na arquitetura de um PLED3:
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 Substrato: é fundamental que apresente elevada transparência, baixa
rugosidade e estabilidade dimensional. Geralmente, o vidro é utilizado
como substrato, mas filmes plásticos transparentes, também, são
usados como substrato;

4

Figura 3.2 - PLED arquitetura multicamada . Onde EL é a camada emissiva, ETL é a
camada de transporte de elétrons, HTL é a camada de transporte buracos e HIL é a
camada de injeção de buracos.

 Ânodo: tem a finalidade de injetar buracos em camadas poliméricas,
deve ser transparente e altamente condutor, para que o dispositivo
apresente elevado desempenho e boa eficiência, além de boa
condutividade elétrica e excelente aderência ao substrato;
 Camada de injeção buracos (HIL): esta camada tem a função de injetar
os buracos provenientes do ânodo para a camada emissiva. É
importante que o material usado nesta camada detenha elevada
mobilidade de buracos e capacidade de bloqueio de elétrons;
 Camada de transporte buraco (HTL): esta camada recebe e transporta
os portadores de cargas positivas. Materiais com baixo potencial de
ionização, juntamente com baixa afinidade eletrônica e elevada
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mobilidade de buracos são ótimos candidatos para serem aplicados
como HTL;
 Camada emissiva (EL): é a camada na qual ocorre a emissão de
fótons. No caso de PLEDs, a EL deve ser constituída por polímeros ou
oligômeros de alto rendimento quântico. A cor emitida por esta camada
corresponderá ao fóton, cuja energia esta associada com a diferença
de energia entre o orbital HOMO e o LUMO;
 Camada de transporte de elétrons (ETL): esta camada de ser fabricada
com materiais com elevada capacidade para transporte de elétrons,
potencial para bloqueio de buracos e afinidade eletrônica elevada. Isto,
porque, a ETL funciona como uma camada para transporte de elétrons,
aceitando cargas negativas do cátodo e permitindo que as mesmas
migrem para a camada emissiva. Estas propriedades são importantes,
uma vez que evitam a fuga e acumulação de cargas na interface entre
o cátodo e a ETL;
 Cátodo: desempenha o papel de injetar elétrons na camada emissiva.
A função trabalho do material usado como cátodo deve ser
relativamente pequena (2,9 a 4 eV), isto para que a barreira de injeção
de elétrons seja minimizada.

A arquitetura descrita anteriormente pode ser modificada, formando
PLEDs com outra configuração. Porém, estes dispositivos luminescentes são
sempre constituídos por filmes finos e, basicamente, suas estruturas são obtidas
pela ausência ou presença de novas camadas de filmes finos5.
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3.1.3. Princípio de funcionamento de PLEDs

O princípio de eletroluminescência rege o funcionamento dos diodos
emissores de luz. Como já mencionado anteriormente, um PLED é um dispositivo
constituído por multicamadas, conforme mostrado na Figura 3.3. Quando uma
tensão é aplicada entre os eletrodos, uma corrente flui através das camadas, o
cátodo fornece o fluxo de elétrons. Os buracos são injetados a partir do ânodo,
que alcançam a camada emissiva e formam éxcitons, o decaimento dos éxcitons
produz os fótons.

6

Figura 3.3 - Princípio de funcionamento de um PLED . EML é a camada emissiva, ETL é a camada de
transporte de elétrons, EIL é a camada de injetora de elétrons, HTL é a camada de transporte buracos,
HIL é a camada de injeção de buracos, cátodo e o ânodo.

A cor da luz emitida depende do material semicondutor na camada
emissiva e é basicamente determinada pela diferença de energia entre o HOMO e
o LUMO deste material. Além disso, a intensidade da luz depende da quantidade
da tensão elétrica aplicada.
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3.1.4. Caracterização de dispositivos emissores de luz poliméricos
3.1.4.1.

Curvas de corrente-tensão (I-V) e de densidade de

corrente-tensão-luminância (J-V-L)

A curva I-V característica de um LED inorgânico permite identificar a
tensão de limiar do dispositivo, que corresponde à tensão na qual ocorre o
surgimento de uma corrente elétrica no diodo emissor de luz (Figura 3.4).

7

Figura 3.4 - Curva característica de um LED vermelho e sua tensão ou potencial de limiar .

Existem diferentes modelos matemáticos usados para descrever o
comportamento elétrico de diodos emissores de luz. No caso de OLEDs, a curva
pode ser descrita pela equação de Shockley,8 ou por um modelo mais completo,
conhecido como equação de Shockley modificada9.
Já a curva J-V-L caracteriza as propriedades entre a densidade elétrica
(J), a tensão de polarização (V) e a luminância (L) do dispositivo. Sendo que, a
densidade de corrente (J) corresponde à relação entre a corrente elétrica e a área
do dispositivo analisado.
Nesta curva é observado, tipicamente, que a densidade de corrente e a
luminância aumentam com a elevação da tensão elétrica aplicada no LED. Em
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LEDs inorgânicos, isto ocorre porque há diminuição da resistência elétrica interna
do LED. Porém, em LED orgânicos, esta afirmação nem sempre é verdadeira.
Outro parâmetro importante, que pode ser extraído das curvas de J-V-L, é
a tensão de trabalho, na qual o LED inicia a emissão de luz. Com os valores de
densidade de corrente e luminância, em uma curva J-V-L, é possível determinar a
eficácia luminosa (ηL) do dispositivo. ηL é definida como a razão entre a
luminância e a densidade de corrente:

𝑛𝐿 =
3.1.4.2.

𝐿
𝐽

[𝑐𝑑/𝐴]

(3.1)

Espectro de eletroluminescência (EL)

Um espectro de eletroluminescência é uma curva de intensidade de
emissão (ordenada ou eixo y) em função do comprimento de onda (abscissa ou
eixo x). Este espectro pode mostrar picos e/ou bandas de comprimentos de onda
emitidos e suas respectivas intensidades de emissão, que são característicos do
material emissivo e da tensão elétrica aplicada no LED (Figura 3.5).

Figura 3.5 - Espectro de EL de um LED inorgânico de emissão branca10.
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3.1.4.3.

Coordenadas de cromaticidade - CIE

A cor de uma fonte luminosa é tipicamente caracterizada pelo sistema de
Comissão Internacional de l’Eclairage (CIE), Figura 3.6. As emissões de todas as
cores podem ser expressas pelas coordenadas de cromaticidade x e y no
diagrama de cromaticidade da CIE.

5

Figura 3.6 - Diagrama de cromaticidade CIE 1931 .

Neste diagrama de cromaticidade, os comprimentos de onda relativos às
cores monocromáticas do espectro visível são encontrados nos contornos do
diagrama. As cores não-puras ficam localizadas no interior do mesmo e podem
ser obtidas através de combinações entre as cores puras ou saturadas11.

3.1.5. Desafios e limitações dos PLEDs e OLEDs

O tempo de vida dos dispositivos e a degradação são os principais fatores
que limitam as aplicações dos PLEDs12. Outro grande desafio tecnológico é o
ajuste do dispositivo para que um número igual de buracos e elétrons chegue à
camada emissiva. Já que em materiais orgânicos, este balanço de cargas é muito
difícil porque a mobilidade de elétrons é muito menor do que a de buracos.
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Aliado a isto, a exposição de PLEDs às condições ambientais promove a
degradação do cátodo e a geração de áreas não emissivas, que são conhecidas
como manchas escuras. Sendo assim, é de vital importância que estes
dispositivos sejam fabricados em ambiente inerte e encapsulados antes de serem
polarizados.
Estes dispositivos luminosos, ainda, estão sujeitos à degradação
intrínseca, que é a perda progressiva da eficiência luminosa ao longo do tempo de
operação. Processo este que pode envolver diferentes mecanismos, como:
formação de armadilhas de luminescência; degradação da interface e
instabilidade do ânodo13.
Em relação à degradação extrínseca, água e O2 respondem como as
principais fontes extrínsecas na atmosfera para degradar os PLEDs. Sendo que, a
água pode ser cem vezes mais destrutiva que o gás oxigênio14.

3.2. PARTE EXPERIMENTAL
3.2.1. Materiais
Nesta etapa do trabalho foram utilizados os materiais relacionados na
Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Lista de materiais utilizados na confecção dos filmes finos e PLEDs.

Material

Nomenclatura

Fornecedor

Clorofórmio (grau espectrométrico)

-

Tedia

Lâminas de vidro (microscopia)

-

Precision Glass Line

Tris(8-hidroxiquinolinato) de alumínio

Alq3

Sigma-Aldrich

Poli(3,4etilenodioxitiofeno):poli(estirenosulfonato
de sódio) (dispersão em água a 1,3 %
em peso, grau condutivo)

PEDOT: PSS

Sigma-Aldrich

Óxido de índio e estanho

ITO

Diamond Coatings
Limited

3.2.2. Métodos
A arquitetura adotada para a construção dos PLEDs está ilustrada na
Figura 3.7. Embora tenham sido realizados testes com uma arquitetura sem a
camada transportadora de elétrons (Alq3), não foram obtidos dispositivos que
permitissem a sua caracterização óptica. Desta forma, o Alq3 melhorou a
qualidade dos diodos emissores de luz e, assim, possibilitou caracterizar melhor
as suas propriedades elétricas e ópticas.

Figura 3.7 - Arquitetura multicamada dos PLEDs adotada neste trabalho.
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3.2.2.1.

Medidas de resistividade em filmes finos

Os filmes finos foram preparados através de deposição das soluções
poliméricas em lâminas de vidro (1,5 cm x 1,5 cm) por spin coating (espalhamento
rotativo). O equipamento utilizado para deposição foi o spinner da Swin 4” Table
Top Economic Coater, modelo EC4 SYN 3S102-0902.
As lâminas foram previamente limpas em acetona e banho ultrassônico
por 20 min. As soluções poliméricas foram preparadas com clorofórmio grau
espectrométrico, em diferentes concentrações, conforme Tabela 3.2. As soluções
foram mantidas em banho ultrassônico por 30 minutos e depois filtradas através
filtro de membrana PVDF (porosidade de 0,22 µm). A rotação para deposição
utilizada foi de 1900 rpm por 40 s e a quantidade de solução depositada foi de
200 µL sobre cada lâmina.
As medidas de espessura de todos os filmes finos, relacionados na
Tabela 3.2, foram realizadas no perfilômetro mecânico Alpha Step, modelo 500
Surface, que pertence ao Laboratório de Microeletrônica da Engenharia Elétrica
da Escola Politécnica.
Tabela 3.2 - Concentração das soluções e medida das espessuras dos filmes finos depositados em
lâmina de vidro.

Material Concentração da solução (mg/mL) Espessura do filme (nm)
PDBTH

2

47 ± 5

PDBT

5

34 ± 6

PDBH

8

50 ± 3

As medidas da resistência de folha e condutividade foram feitas duas
vezes e os resultados apresentados neste trabalho correspondem à média

104

aritmética dos resultados obtidos. Foi utilizado o equipamento Swin, modelo Hall
880, que realiza as medições pelo método de quatro pontas van der Pauw.

3.2.2.2.

Voltametria cíclica dos copolímeros na forma de filme

Os níveis energéticos dos orbitais HOMO e LUMO dos polímeros
sintetizados foram determinados por voltametria cíclica (CV). Para tanto, cada
copolímero foi dissolvido em CHCI3 e uma lâmina de óxido de índio e estanho
(ITO) foi mergulhada na solução e retirada. Após a evaporação do solvente, o
filme formado sobre o ITO (0,5 cm2) foi usado como eletrodo de trabalho.
Grafite foi utilizado como contra eletrodo e fio de prata como eletrodo de
quase-referência, as medidas foram realizadas em solução 0,1 mol/L de
perclorato de lítio (LiClO4) em acetonitrila a temperatura ambiente, a uma taxa de
varredura de 50 mV/s.
N2 foi borbulhado no sistema por 15 minutos antes de iniciar as medições
e peneiras moleculares foram adicionadas às soluções para remover O2 e H2O
dissolvidos na solução. As medições foram realizadas no laboratório de
eletroquímica da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), sob a
assistência

do

Prof.

Dr.

Jarem

Garcia.

O

equipamento

usado

foi

o

potenciostato/galvanostato da Autolab, modelo PGSTAT12.
O nível HOMO dos copolímeros foi calculado como potencial de
𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
ionização, a partir dos potenciais de início da oxidação (𝐸𝑜𝑥
). Enquanto que o

nível LUMO foi calculado como a afinidade eletrônica, a partir do potencial de
𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
início de redução (𝐸𝑟𝑒𝑑
), considerando que o potencial Ag/Ag+ está deslocado

4,48 V em relação ao vácuo nestas condições15,16, de acordo com as equações:
𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐻𝑂𝑀𝑂 (𝑒𝑉) = −(𝐸𝑜𝑥
+ 4,7)

(3.4)
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𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐿𝑈𝑀𝑂 (𝑒𝑉) = −(𝐸𝑟𝑒𝑑
+ 4,7)

(3.5)

O bandgap eletroquímico (𝐸𝑔𝐸𝑄 ) foi estimado por:
𝐸𝑔𝐸𝑄 (𝑒𝑉) = (𝐿𝑈𝑀𝑂 − 𝐻𝑂𝑀𝑂)

3.2.2.3.

(3.6)

Fabricação dos PLEDs

O processo de confecção dos PLEDs inicia-se com a corrosão das
lâminas de ITO com HCl e zinco em pó, deixando apenas as trilhas
semicondutoras, conforme Figura 3.8. Em seguida, as lâminas corroídas,
previamente identificadas, são submetidas à limpeza por lavagem na seguinte
sequência: manualmente, com detergente doméstico e água destilada; com água
destilada em ultrassom por 10 minutos; com álcool isopropílico em banho
ultrassônico por 30 min. e com acetona em banho ultrassônico por 30 minutos.
Após esta limpeza, as lâminas foram armazenadas em placas de petri,
para evitar deposição de pó ou outros contaminantes do ambiente, e colocadas
em ambiente de nitrogênio em uma câmara glove-box (umidade relativa  20 %),
onde serão realizadas, posteriormente, as etapas de deposição do PEDOT:PSS e
da solução do copolímero.
Primeiramente, cada lâmina é inserida em um aparato de UV-ozônio17 por
5 minutos e o filme da blenda PEDOT:PSS é a primeira camada depositada sobre
o filme de ITO. Este filme é depositado por spin coating em um spinner, montado
a partir de um motor de disco rígido (Hard Disk – HD) de computador18 (Figura
3.9). Os parâmetros de deposição foram os seguintes: 300 mL da suspensão de
PEDOT:PSS por lâmina e velocidade de 3600 rpm por 35 segundos.
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Figura 3.8 - Esquema das etapas para confecção dos PLEDs. Ao final do procedimento, são obtidos
2

quatro dispositivos, com área ativa de 9mm , em cada lâmina de ITO.

Após a deposição do PEDOT:PSS, as lâminas foram submetidas ao
processo de decapagem, onde são eliminados os excessos do filme deste
material sobre as áreas das lâminas, regiões estas que serão usadas como
eletrodos (ânodo e cátodo) do PLED. Este procedimento é feito com limpeza da
lâmina utilizando cotonete umedecido em água destilada e, em seguida, os filmes
são transferidos para a estufa a vácuo (Vacuoterm) e aquecidas a 100 °C por 30
minutos para secagem do filme polimérico.
Após secagem, as lâminas são novamente inseridas na glove-box e é
depositada a solução do copolímero em clorofórmio espectroscópico, cujas
concentrações estão detalhadas na Tabela 3.3. Todas as soluções foram
submetidas a banho ultrassônico por 90 minutos e filtradas através de filtro de
PVDF, porosidade de 0,22 µm (PDBT e PDBH) e 0,45 µm (PDBTH, que
apresenta a menor solubilidade). A deposição por spin coating foi realizada com
250 mL de solução depositada por lâmina e velocidade de 3600 rpm por 35
segundos.
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Figura 3.9 - Spinner montado a partir de um motor de disco rígido (HD).

Novamente, as lâminas são decapadas com cotonete, agora umedecido
com clorofórmio espectroscópico, e são levadas para a estufa a vácuo, onde os
mesmos são secos a 50 °C por 30 minutos.
A etapa seguinte é a deposição do Alq3 (10 mg) e do alumínio (cátodo),
respectivamente, e que são realizados na evaporadora térmica, acoplada a uma
glove-box da PrestVácuo, pertencente ao Laboratório do Grupo de Eletrônica
Molecular (GEM) da Escola Politécnica da USP.
Tabela 3.3 - Concentração das soluções e espessuras dos filmes finos depositados.

Camadas

Concentração da solução contendo
copolímero (mg/mL)

Espessura do
filme (nm)

ITO

-

660 ± 6

PEDOT:PSS/PDBTH

2

18 ± 9

PEDOT:PSS/PDBT

3

27 ± 2

PEDOT:PSS/PDBH

4

47 ± 3

Alq3

-

15 ± 5

Alumínio

-

53 ± 2

Os porta-amostras, contendo as máscaras e as lâminas do dispositivo, e
os materiais para deposição (alumínio metálico e Alq3) são carregados no suporte
planetário da metalizadora. Em seguida, todo o conjunto é submetido a alto vácuo
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e a deposição de filmes finos de Alq3 e de alumínio metálico por evaporação
térmica é realizada.
A área ativa dos PLEDs confeccionados é de 9 mm 2 e a espessura de
cada camada está descrita na Tabela 3.3. Após a metalização, os dispositivos são
encapsulados com lâminas de vidro (15 mm x 15 mm) e fita adesiva dupla-face,
no interior de uma glove-box.

3.2.2.4.

Caracterização dos dispositivos PLEDs

A caracterização elétrica dos PLEDs foi realizada com a fonte e medidor
de tensão da Keythley (modelo 2400), conectada a um computador e com o
auxílio do programa LabTracer 2.0 (taxa de polarização de 1 V/ms). Enquanto que
as propriedades ópticas, luminância e as coordenadas de cromaticidade dos
dispositivos polarizados foram determinadas com o uso do colorímetro da KonicaMinolta modelo SC-200.

3.2.2.5.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As micrografias foram obtidas no microscópio eletrônico de varredura da
Phillips, modelo XL-30. As imagens foram realizadas em filmes finos dos
copolímeros, obtidos por spin coating. Para tanto, 200 µL das soluções
poliméricas filtradas (concentração de 3 mg/mL, PDBTH e PDBT, e 4 mg/mL,
PDBH) foram depositadas em uma lâmina de vidro (1 cm x 1 cm) e submetidas a
1000 rpm por 35 s. Os filmes foram recobertos com carbono e as imagens foram
realizadas na superfície dos filmes, usando tensão elétrica de 10 kV.
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.3.1. Propriedades elétricas dos filmes finos

O óxido de índio e estanho apresenta um valor muito baixo de resistência
de folha, cerca de 9,26 Ω/□, quando comparado com os filmes orgânicos
utilizados nos PLEDs (Figura 3.10). Esse valor é seis ordens de grandeza inferior
à resistência dos filmes poliméricos. PDBT foi o material que apresentou a maior
resistência de folha, 25,19 MΩ/□, seguido pela blenda PEDOT:PSS com
resistência de folha de 17,6 MΩ/□ e pelo Alq3, 12,6 MΩ/□.
Quando comparamos os copolímeros sintetizados, verificamos que a
substituição de unidades tiofeno por 3-hexiltiofeno leva a uma redução da
resistência de folha dos filmes finos destes materiais. A resistência de folha
medida para o PDBTH foi 7,3 MΩ/□ e para o PDBH foi de 5,5 MΩ/□, sendo a
proporção de unidades 3-hexiltiofeno destes copolímeros igual a 25 % e 50 %
molar, respectivamente. Ou seja, uma diminuição de cerca de 69 % desta
resistência, quando todos os anéis tiofenos na cadeia polimérica passam a ter
substituintes hexila.

Figura 3.10 - Resistência de folha dos filmes finos dos materiais usados nos PLEDs.
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A condutividade dos materiais orgânicos usados nos PLEDs (Figura 3.11)
é muito inferior ao ITO (1,64 kS/cm), que não foi inserido nesta figura.
A condutividade dos filmes orgânicos está em torno de 6 a 38 mS/cm,
comparáveis aos valores relatados para as blendas PEDOT:PSS19. Entretanto,
sabe-se que a morfologia do filme e a composição, desta blenda, afetam as suas
propriedades elétricas20.
O Alq3 mostrou maior condutividade que o PEDOT:PSS, 25,9 mS/cm, e
PDBTH e PDBH apresentam ainda resultados melhores que o Alq3. PDBH (36
mS/cm) apresentou maior condutividade que o PDBTH (29 mS/cm), o que pode
estar relacionado com a sua massa molar média numérica superior em relação ao
PDBTH.
De acordo com as medições de efeito Hall, o Alq3 apresenta
comportamento de semicondutor tipo n e a mobilidade dos elétrons no filme deste
material é de 5,8 cm2/V.s. O ITO é semicondutor do tipo p e a mobilidade dos
buracos/lacunas corresponde a 35,9 cm2/V.s.

Figura 3.11 - Condutividade dos filmes finos dos materiais usados nos PLEDs.

O PEDOT:PSS e os copolímeros não puderam ser caracterizados por
efeito Hall, devido à baixa concentração de portadores de cargas presentes que
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dificulta a identificação do tipo de portador pelo equipamento. Além disso, o
caráter ambipolar (doador e aceptor de elétrons), relacionado aos diferentes
meros na cadeia dos copolímeros sintetizados21, pode ter dificultado ainda mais
esta caracterização.
A mobilidade dos portadores de cargas na maioria dos polímeros
conjugados é inferior a 1 cm2/V.s22, não podendo ser medida. Isto porque este
valor foge da faixa de trabalho do equipamento de efeito Hall usado. A razão para
os materiais orgânicos apresentarem baixos valores de mobilidade, em relação a
materiais inorgânicos, é a aleatoriedade da estrutura na escala molecular. Esta
aleatoriedade implica em desordem no material e variação dos níveis energéticos,
nos quais os portadores de carga se movem23,24.

3.3.2. Voltametria cíclica dos copolímeros na forma de filme

Em um voltamograma cíclico de polímero, o processo de oxidação
corresponde à remoção de elétrons do orbital HOMO, potencial de ionização.
Enquanto que a redução nada mais é que a inserção de elétrons no orbital LUMO,
afinidade eletrônica. Além disso, pode ser medido o bandgap eletroquímico do
material, calculando a diferença de energia entre o início dos processos de
oxidação e redução.
PDBTH apresenta potencial de oxidação no onset a 1,07 V (vs. Ag/Ag+),
enquanto que o potencial de redução no onset é igual a -0,82 V (vs. Ag/Ag+),
conforme pode ser verificado na Figura 3.12. Tanto a oxidação, como a redução,
apresentam dois picos, o primeiro pico na oxidação pode ser atribuído aos anéis
de benzotiadiazol ligados aos de tiofeno e o segundo corresponde à oxidação das
unidades de fluoreno25. No entanto, no segundo ciclo de oxidação, apenas um
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pico aparece, indicando que o processo de oxidação de PDBTH é irreversível ou
quase-reversível.
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Figura 3.12 - Voltamograma cíclico do PDBTH.

PDBT apresenta potencial de 0,94 e -0,43 V (vs. Ag/Ag+) para onset de
oxidação e de redução (Figura 3.13), respectivamente. Novamente é verificado
que a oxidação e a redução apresentam dois picos. Entretanto, no segundo ciclo,
evidencia-se a irreversibilidade, tanto na oxidação, como na redução das
unidades de BDT. Sendo que, este comportamento também é verificado no PDBH
(Figura 3.14).
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Figura 3.13 - Voltamograma cíclico do PDBT.

PDBH mostrou os valores de 1,16 e -0,5 V (vs. Ag/Ag+) para onset de
oxidação e redução. Ao comparar os resultados de potencial de oxidação dos
copolímeros, pode ser identificado que o aumento da quantidade de substituintes
hexila, no anel tiofeno da cadeia polimérica, promove um aumento neste
potencial. Ou seja, maior a dificuldade de gerar buracos (portadores de cargas) no
copolímero.
Os níveis de energia dos HOMO e LUMO dos copolímeros foram
determinados, a partir dos primeiros valores de potencial de oxidação e de
redução nos voltamogramas, e os valores estão detalhados na Tabela 3.4.

114

1° ciclo
2° ciclo

Corrente (A)

0,0004

Oxidação

-0,50 V

0,0002

0,0000

Redução

1,16 V

-0,0002

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

+

Pontencial vs. Ag/Ag (V)

Figura 3.14 - Voltamograma cíclico do PDBH.

Os materiais poliméricos sintetizados mostram baixos valores de HOMO,
entre -5,7 e -5,9 eV. A razão para estes valores deve ser atribuída ao forte caráter
elétron doador das unidades tiofeno, que apresentam enxofre, heteroátomos ricos
em elétrons26. Como pode ser verificado nos resultados, o nível HOMO sofre
decréscimo à medida que são substituídos anéis tiofeno por 3-hexiltiofeno.
Tabela 3.4 - Potencial de ionização (IP) e afinidade eletrônica (EA) e bandgap dos filmes de PDBTH,
PDBT e PDBH determinados por voltametria cíclica

𝑬𝒐𝒏𝒔𝒆𝒕
vs.
𝒐𝒙

IP/HOMO

𝑬𝒐𝒏𝒔𝒆𝒕
𝒓𝒆𝒅 vs.

EA/LUMO

𝑬𝑬𝑸
𝒈

𝑬𝒈

Ag/Ag+ (V)

(eV)

Ag/Ag+ (V)

(eV)

(eV)

(eV)

PDBTH

1,07

-5,77

-0,82

-3,88

1,89

1,84

PDBT

0,94

-5,64

-0,43

-4,27

1,37

1,81

PDBH

1,16

-5,86

-0,5

-4,20

1,66

1,95

Material

𝒐𝒑𝒕

Os resultados para o nível LUMO são -3,88; -4,27 e -4,20 eV para
PDBTH, PDBT e PDBH, respectivamente. Comparando estes valores com o nível
LUMO de -4,3 eV do PCBM ([6,6]-fenil-C61-ácido butírico-metil éster)27, que é um
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material muito utilizado em dispositivos fotovoltaicos poliméricos como receptor de
elétrons, o PDBT e PDBH possuem nível LUMO considerado baixo, que é
característico de material aceptor de elétrons.
O bandgap eletroquímico do PDBTH está muito próximo ao bandgap
óptico, diferença de 0,05 eV. Porém, os outros dois copolímeros apresentaram
𝒐𝒑𝒕

resultados de 𝑬𝑬𝑸
𝒈 inferiores ao 𝑬𝒈 , como pode ser verificado na Tabela 3.4. Mas
cabe ressaltar que, estas medidas envolvem processos fisicamente diferentes e
as medidas eletroquímicas podem envolver fatores reacionais e cinéticos, que
podem influenciar significativamente nos resultados obtidos16.
Estes valores de energia HOMO e LUMO, ainda, sugerem que estes
copolímeros apresentam caráter ambipolar, tanto doador como aceptor de
elétrons, relatado anteriormente, para copolímeros similares28.
A partir dos resultados dos níveis de energia dos orbitais moleculares
obtidos por voltametria cíclica e dos dados da literatura29 para os outros materiais
constituintes dos PLEDs, foram construídos os diagramas de energia dos
dispositivos emissores de luz montados neste trabalho, Figura 3.15.

Figura 3.15 - Diagrama de energia para o PLED com arquitetura: (a) ITO/PEDOT/PDBTH/Alq3/Al, (b)
ITO/PEDOT/PDBT/Alq3/Al e (c) ITO/PEDOT/PDBH/Alq3/Al.

Todos os copolímeros possuem nível LUMO com energia inferior ao nível
LUMO do Alq3 e o HOMO com energia inferior ao PEDOT. Desta forma, apenas o
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nível HOMO deste copolímero e o nível LUMO do Alq3 contribuem para a tensão
de limiar do LED, que corresponde à energia necessária para injetar os
portadores de cargas na camada emissora.

3.3.3. Propriedades elétricas e ópticas dos PLEDs

Os dispositivos, contendo PDBT como camada emissora, apresentaram
tensão de limiar 8,2 V e a luminância máxima atingida é de 0,27 cd/m 2, quando
polarizado a 16 V (Figura 3.16), sendo que acima desta tensão o dispositivo
degrada.
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Figura 3.16 - Curva de densidade de corrente e luminância em função da tensão para o PDBT.

O diodo emissor de luz polimérico, com camada ativa a base de PDBH,
possui potencial de limiar correspondente a 8,9 V e atinge a luminância máxima
de 0,32 cd/m2 a 15 V, conforme pode ser observado na curva de densidade de
corrente e luminância em função da tensão (Figura 3.17).
O PLED, contendo PDBTH como camada ativa, mostra tensão de limiar
igual a 8,4 V e a luminância máxima alcançou a 0,1 cd/m2 a 16 V. Como pode ser
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verificado na Figura 3.18, a intensidade da emissão de luz deste PLED é muito
baixa, o que é coerente com os resultados de baixa luminância.
Esta baixa intensidade de emissão luminosa deve estar associado à baixa
concentração de PDBTH na solução depositada no PLED que, provavelmente,
impossibilitou a formação de um filme fino, deste copolímero, com boa qualidade.
Cabe ressaltar que a baixa solubilidade do PDBTH, em clorofórmio, dificulta a
montagem de PLEDs com soluções mais concentradas que 2 mg/mL.
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Figura 3.17 - Curva de densidade de corrente e luminância em função da tensão para o PDBH.

A ordem da tensão de limiar dos PLEDs está de acordo com o esperado
pelos resultados de voltametria, item 3.3.2, cuja sequência obedece à ordem:
PDBT < PDBTH < PDBH.
Todos os dispositivos apresentaram baixa luminância, não alcançando 1
cd/m2, independente do copolímero. Este resultado pode ser justificado pelo baixo
rendimento quântico dos copolímeros sintetizados, discutidos no item 2.4.4,
atribuído ao caráter desativador de éxciton dos grupos tiofeno30 nos copolímeros.
Entretanto, vale a pena ressaltar que a intensidade máxima de luminância
do PDBT é inferior a do PDBH, o que corrobora os baixos valores relativos de
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rendimento quântico observados para estes materiais. O PLED com PDBTH não
pode ser comparado com os dispositivos dos outros copolímeros, devido à sua
baixa emissão luminosa verificada.
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Figura 3. 18 - Curva de densidade de corrente e luminância em função da tensão para o PDBTH.

Comparando as densidades de corrente detectadas nos PLEDs com os
diferentes copolímeros, é evidente que o PLED com PDBH atinge valores mais
elevados e o PLED contendo PDBT apresenta os menores valores de densidade
de corrente. Este comportamento pode ser atribuído à maior condutividade dos
filmes de PDBH, em relação àqueles de PDBTH e PDBT, conforme os resultados
descritos na seção 3.3.1, que são de 36, 29 e 6 mS/cm para PDBH, PDBTH e
PDBT, respectivamente.
O PLED contendo PDBH emite cor esverdeada a 10 V, conforme Figura
3.19. Emissão esta que pode ser atribuída à camada de Alq331,32. Este PLED
emite laranja claro, a 14 V, e passa a emitir uma cor laranja, mais escura, na faixa
de 15 a 16 V. Além disso, o mesmo apresentou elevada densidade de corrente,
embora tenha apresentado a maior tensão de limiar dentre os dispositivos, este
resultado parece indicar que em tensão de 10 V, a recombinação ocorre na
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camada Alq3. Isto pode estar relacionado com a inferior mobilidade dos
portadores de carga n (elétrons), em relação aos portadores p, na camada de
PDBH. O aumento de tensão aplicada leva as cargas negativas para a camada
ativa PDBH, mas a eficiência de injeção é reduzida e ocorre pouca emissão.
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Figura 3.19 - Coordenadas de cromaticidade CIE 1931 do LED com camada ativa de PDBH.

O PLED com a camada ativa de PDBT emite na região da cor laranja,
entre 10 a 15 V, conforme Figura 3.20. Além disso, não apresentou emissão do
Alq3 na faixa de tensões elétricas analisadas. Este resultado indica que as
densidades de portadores de carga, p e n, são similares na faixa de tensão
aplicada e o sistema D-A apresenta-se equilibrado.
Embora a qualidade do PLED com camada emissora de PDBTH tenha
apresentado desempenho insatisfatório, foi possível medir as coordenadas de
cromaticidade do mesmo (Figura 3.21). Este diodo emite cor verde em 11 V e cor
laranja muito claro a 12 V. A emissão esverdeada é atribuída ao Alq3 e a cor
alaranjada é do PDBTH, não foi possível extrair coordenadas de cromaticidade
em outras tensões devido à baixa emissão deste dispositivo.
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Figura 3.20 - Coordenadas de cromaticidade CIE 1931 do LED com camada ativa de PDBT.

Comparando as curvas J-V em escala semi-logarítmica dos PLEDs,
Figura 3.22, verifica-se que na região de alta densidade de corrente elétrica,
relacionada com o efeito da resistência em série (Rs) no diodo, o PDBT apresenta
maior limitação da corrente e o PDBH a menor. Uma reta tangente à densidade
de corrente, nesta região, foi plotada nas curvas e, quanto menor a inclinação da
mesma, maior a resistência em série do PLED33.
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Figura 3.21 - Coordenadas de cromaticidade CIE 1931 do LED com camada ativa de PDBTH.
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As inclinações das retas tangentes indicam que as Rs dos diodos são
coerentes com as resistividades dos copolímeros usados na camada ativa, sendo
o menor valor para o PDBH, seguido por PDBTH e PDBT, o mais resistivo.
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Figura 3.22 - Curva J-V em escala semi-logarítmica dos PLEDs.

3.3.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

O principal objetivo da técnica MEV nos filmes poliméricos é a avaliação
da sua uniformidade, uma vez que as propriedades elétricas dos filmes sofrem
influência da morfologia.
A Figura 3.23 mostra a imagem da superfície do filme fino de PDBTH
depositado sobre vidro, onde se verifica a presença de aglomerados em algumas
regiões. Estes aglomerados apresentam tamanho superior a 10 µm e,
provavelmente, devem ser formados pela agregação de cadeias poliméricas,
devido à presença de grupos tiofeno não-substituído. Muito embora, as soluções
tenham sido filtradas com filtros de 0,22 µm antes da deposição do filme.
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Figura 3.23 – Micrografias obtidas por MEV da superfície do filme fino de PDBTH.

O filme de PDBT, Figura 3.24, também apresenta aglomerados com
formato esférico e diâmetros inferiores a 1 µm. Além disso, estas imperfeiçoes do
filme parecem estar distribuídas em toda a superfície do filme. Esta má qualidade
do filme de PDBT, também, justifica os seus resultados de maior resistência de
folha, em relação aos demais copolímeros sintetizados neste trabalho.
O filme de PDBH, Figura 3.25, apresenta pouca quantidade de
aglomerados. O que confere melhor qualidade ao filme polimérico e justifica a
menor resistência de folha deste copolímero frente aos filmes de PDBT e PBTH.
Os aglomerados presentes apresentam formato esférico, com diâmetros que não
ultrapassam 2 µm.
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Figura 3.24 – Micrografias obtidas por MEV da superfície do filme fino de PDBT.

Figura 3.25 - Micrografias da superfície do filme fino de PDBH.

3.4. CONCLUSÕES

A substituição progressiva de unidades tiofeno por 3-hexiltiofeno no
copolímero, contendo unidades de 9,9-dioctilfluoreno, 2,1,3-benzotiadiazol e
tiofeno, leva a uma redução da resistência de folha dos filmes finos e aumento da
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condutividade dos mesmos. Este comportamento das propriedades elétricas é um
reflexo da maior homogeneidade dos filmes finos, uma vez que a redução do teor
de anéis tiofeno não-substituído, na cadeia do copolímero, confere menor
formação de aglomerados no filme.
Os resultados de VC indicam que os copolímeros são mais susceptíveis a
redução do que a oxidação. Além disso, mostram que o processo de oxidação
das unidades benzotiadiazol/tiofeno dos copolímeros é irreversível ou quasereversível.
Os níveis energéticos dos orbitais HOMO e LUMO, determinados por
voltametria cíclica, sugerem que os copolímeros PDBT e PDBH apresentam tanto
caráter doador, como aceptor de elétrons, devido aos baixos valores de energia
de ambos os orbitais moleculares.
Os dispositivos emissores de luz apresentaram curvas de corrente vs.
tensão características de diodo. Sendo que, a densidade de corrente alcançada
pelo dispositivo aumenta à medida que a condutividade do filme na camada ativa
cresce.
A luminância alcançada pelos PLEDs é pequena, não chegando a 1
cd/m2. Além disso, estes dispositivos emitem cor laranja, relativa aos copolímeros
(PDBH, PDBT e PDBTH), e emissão esverdeada, que corresponde à emissão da
camada transportadora de elétrons de Alq3.
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CAPÍTULO IV
CÉLULAS SOLARES POLIMÉRICAS
Neste capítulo é apresentado o estado da arte das células poliméricas
fotovoltaicas ou células solares poliméricas (PSCs). Este capítulo ainda contempla
detalhamento dos métodos adotados, apresentação e discussão dos resultados das
propriedades ópticas dos filmes dos polímeros com [6,6]-fenil-C61-ácido butírico-metil
éster (PCBM), que é usado como material receptor de elétrons em PSCs. Além
disso, as características elétricas das células solares confeccionadas são
analisadas.

4.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1.1. Células poliméricas fotovoltaicas (PSCs)

PSCs são dispositivos capazes de gerar corrente elétrica quando iluminadas
por uma fonte de radiação eletromagnética, sendo o Sol a fonte renovável de
energia luminosa de interesse. A Figura 4.1 apresenta alguns exemplos destes
dispositivos.

Figura 4.1 - Alguns exemplos de células fotovoltaicas poliméricas1.

Os polímeros semicondutores têm sido apontados nos últimos anos como a
nova tendência global de tecnologia fotovoltaica, principalmente, devido à
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possibilidade de redução de custos e de impactos ambientais que estes materiais
podem propiciar a este tipo de tecnologia. Contudo, a baixa eficiência de conversão
de energia tem sido o maior obstáculo do uso destes materiais em tais aplicações2.
Para melhorar a sua eficiência de PSCs, o polímero conjugado usado na
camada fotoativa deve apresentar algumas propriedades importantes3,4:
 Pequeno bandgap e larga faixa de absorção do espectro eletromagnético;
 Baixa energia do nível HOMO;
 Elevada massa molar para aumentar a corrente elétrica fotogerada;
 Mobilidade elevada dos portadores de carga para evitar perda de corrente
elétrica fotogerada;
 Boa solubilidade e adequada compatibilidade com derivados de fulereno,
visando obter filmes finos de alta qualidade por processos via solução.
4.1.2. Espectro solar como fonte de energia

O Sol é uma fonte estável de energia renovável com irradiância equivalente
a 1366 W/m2 na superfície da atmosfera terrestre, chegando a fornecer a Terra
cerca de 5 × 1020 Joules a cada hora5.
Ao atravessar a atmosfera terrestre, parte dessa energia é perdida devido à
absorção e espalhamento em regiões específicas do espectro solar, dependendo da
espessura da massa de ar atravessada e das condições atmosféricas. Estas perdas
representam 28 %, chegando à superfície da Terra aproximadamente 1000 W/m2.
Desta forma, o parâmetro de massa de ar ou air mass (AM) foi estabelecido
para medir a razão entre o caminho percorrido pela luz solar na atmosfera (L) e o
comprimento do caminho zênite (L0), conforme Figura 4.2.
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6

Figura 4.2 - Ilustração da definição de massa de ar (AM) .

A massa de ar AM é seguida por um número que pode ser determinado por7:

𝐴𝑀 =

𝐿
𝐿0

≈

1
cos 𝑧

(4.1)

Na Equação (4.1), z é o angulo zênite em graus.
No espaço, fora da atmosfera, o espectro é AM 0 e o espectro AM 1.5
referem-se à irradiância do Sol a cerca de 45º acima do horizonte, sendo tomado
como padrão para medidas de eficiência de células solares8.

4.1.3. Princípio de funcionamento

O processo de conversão da radiação eletromagnética em eletricidade está
ilustrado esquematicamente na Figura 4.3. Basicamente todo o processo pode ser
resumido nas seguintes etapas9:

I.

A radiação é absorvida pelo material doador de elétrons e éxcitons
são criados;

II.

Os éxcitons difundem para a interface doador-aceptor e são
dissociados em portadores de cargas livres (elétrons e buracos);

III.

As cargas difundem para os seus respectivos elétrodos devido à
tensão elétrica aplicada. Os elétrons migram para o cátodo através do
133

material aceptor de elétrons e os buracos para o ânodo via fase
doadora;
IV.

As camadas interfaciais garantem a extração de forma unipolar dos
portadores de cargas, que são fotogerados na camada ativa e
difundem para os eletrodos.

Figura 4.3 - Princípio básico de funcionamento de células solares poliméricas. A absorção de fótons leva
à formação de éxcitons que são separados em elétrons e buracos na interface, entre o doador e o
aceptor de elétrons. Os portadores de carga migram para os eletrodos, devido ao potencial elétrico
aplicado no dispositivo10.

As camadas interfaciais, localizadas entre a camada fotoativa e os eletrodos,
são extremamente importantes para a eficiência e estabilidade dos dispositivos
fotovoltaicos poliméricos. Algumas de suas funções são: ajuste dos níveis
energéticos entre a camada ativa e os eletrodos, formar um contato seletivo para os
transportadores de um único tipo de carga (transporte unipolar) e reduzir reações
entre o polímero fotoativo e os eletrodos11.

4.1.4. Arquitetura das células fotovoltaicas poliméricas

Em células solares poliméricas, a dissociação dos éxcitons ocorre na
interface entre o polímero, que é doador de elétrons, e o material aceptor de
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elétrons. É importante que o material aceptor apresente elevada eletroafinidade,
enquanto que o doador deve apresentar baixo potencial de ionização, para que a
separação dos portadores de cargas dos éxcitons seja facilitada.
Os materiais mais utilizados como aceptores de elétrons em PSCs são os
fulerenos e seus derivados, apresentados na Figura 4.4. Estes derivados são
fulerenos funcionalizados com maior solubilidade e maior compatibilidade com os
polímeros conjugados do que o fulereno não funcionalizado12.

Figura 4.4 - Estrutura química de alguns aceptores de elétrons comumente usados em PSCs: (a) fulereno13

C60, (b) PC60BM e (c) PC71BM .

Diferentes arquiteturas (bicamada e heterojunção) são possíveis soluções
para a construção de dispositivos fotovoltaicos orgânicos mais eficientes. Outros
conceitos em arquiteturas surgiram nos últimos anos e fogem do escopo deste
trabalho, mas podem ser verificadas na revisão de Li et al.14.
Os dispositivos do tipo bicamada são baseados no conceito de interfaces
doadoras (D) e aceptoras (A) de elétrons, assemelhando-se a uma junção p-n em
células solares inorgânicas, formando um dispositivo “bicamada”, conforme ilustrado
na Figura 4.5. A vantagem desta arquitetura está na presença de uma área
interfacial D-A contínua, na qual as cargas poderão ser separadas, evitando que
ocorra a recombinação dos portadores de cargas.
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Figura 4.5 - Representação das arquiteturas de PSCs bicamada (a) e heterojunção (b) 15.

Em contrapartida, a estrutura de heterojunção é construída pela mistura dos
materiais doador e aceptor de elétrons. Desta maneira, a interface D-A fica
distribuída em todo o volume da camada fotoativa, proporcionando elevada
dissociação de éxcitons fotogerados. Isto se deve ao aumento substancial da área
interfacial formada pelas fases doadora e aceptora de elétrons, em relação à
arquitetura bicamada.
Ambas as arquiteturas usam dois eletrodos com diferentes funções de
trabalho. Geralmente, o óxido de índio e estanho (ITO) é empregado como o
elétrodo transparente (ânodo). O cátodo é feito por uma fina camada de um metal
com um valor baixo de função trabalho, depositado sobre a camada ativa por
evaporação em alto vácuo.
Poli(3,4-etilenodioxitiofeno):poli(estirenossulfonato)

(PEDOT:PSS)

é

a

camada geralmente depositada sobre o eletrodo de ITO, melhorando a interface
entre o ITO e a camada ativa e, assim, contribuindo para um melhor desempenho do
dispositivo16.
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4.1.5. Caracterização das células fotovoltaicas
A eficiência de conversão de uma célula solar (η), que por definição é a
potência máxima produzida pela mesma (Pmax) dividida pela potência da luz
incidente (Pin), é calculada pela equação17:

η=

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑚𝑎𝑥

(4.2)

𝐼𝑖𝑛

Onde, Iin é a irradiância incidente na célula solar em W/m2, Vmax é o valor da
tensão e Jmax é a densidade de corrente, ambas, no ponto onde a potência do
dispositivo fotovoltaico é máxima (estes parâmetros estão ilustrados na Figura 4.6).
Outra forma de calcular η é através da equação:

η=

𝐹𝐹 𝑉𝑂𝐶 𝐽𝑆𝐶

(4.3)

𝐼𝑖𝑛

Sendo que, Voc é a tensão de circuito aberto (tensão V no dispositivo quando
a densidade de corrente é nula), Jsc a densidade de corrente de curto circuito
(corrente fotogerada nos elétrodos, quando a tensão elétrica é igual a zero), FF o
fator de preenchimento (área azul na Figura 4.6).

Figura 4.6 - Curva de corrente-tensão característica de célula polimérica fotovoltaica. Corrente de curtocircuito (Jsc), a tensão de circuito aberto (Voc), o fator de preenchimento (FF), a tensão Vmax e a densidade
18

de corrente Jmax estão ilustrados .
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A potência máxima fotogerada, Pmax, é o ponto da curva J x V em que o
produto entre a tensão e a corrente (potência elétrica) apresenta o valor máximo,
correspondendo ao ponto de operação da célula onde há maior eficiência.
O fator de preenchimento FF é a quantidade de energia elétrica que pode
ser extraída de uma célula fotovoltaica, corresponde ao quociente entre a energia
máxima extraída e a máxima energia teórica que poderia ser produzida pelo
dispositivo:

𝐹𝐹 =

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝐽𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑂𝐶 𝐽𝑆𝐶

(4.4)

JSC é a densidade de corrente no dispositivo, quando a diferença de
potencial aplicada no mesmo é nula, e é diretamente interligada com a eficiência de
absorção da luz, geração e dissociação de éxcitons, transporte de carga e coleção
das cargas nos eletrodos.
Voc é a tensão produzida, quando a corrente na célula é igual a zero, e está
relacionada com a diferença entre a energia do nível HOMO do polímero doador e
do nível LUMO do material receptor de elétrons. A tensão de circuito aberto para
uma PSC, baseada em derivados de fulerenos como materiais receptores de
elétrons, pode ser estima pela equação19:
1

𝐷𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑃𝐶𝐵𝑀
𝑉𝑂𝐶 = (|𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂
| − |𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂
|) − 0,3
𝑒

(4.5)

Sendo que nesta equação, e é a carga elementar do elétron, -4,3 eV é o
nível energético do orbital LUMO para derivados de fulereno funcionalizados, como
o PCBM, e o valor de 0,3 V na equação é um fator empírico.
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4.1.6. Desafios e limitações de PSCs
4.1.6.1.

Eficiência de conversão

Dispositivos fotovoltaicos poliméricos são menos eficientes que dispositivos
inorgânicos, isto ocorre porque semicondutores inorgânicos possuem bandgap mais
baixo que polímeros.
Outro fator importante, que explica a maior eficiência de dispositivos
inorgânicos, é que estes últimos necessitam de pouca energia para dissociar os
éxcitons. Energia esta que pode ser facilmente alcançada com a temperatura
ambiente, ao contrário de semicondutores poliméricos, onde esta energia pode ser
superior a 0,5 eV20.
Além disso, a maioria das PSCs apresentam eficiência abaixo do máximo
teórico, o que é explicado por algumas de suas características específicas 21, tais
como:
 Desalinhamento do nível de energia na interface doador/aceptor de
elétrons;
 Absorção pouco ampla do espectro eletromagnético;
 Pequenas distâncias de difusão do éxciton; e
 Baixa mobilidade dos portadores de cargas.
4.1.6.2.

Morfologia em PSCs

Os parâmetros que determinam a eficiência de uma célula solar (Jsc, Voc e
FF) são fortemente dependentes da geração e transporte de cargas na camada ativa
e estas, por sua vez, são totalmente dependentes do comportamento das fases
doadoras e aceitadoras que se encontram misturadas na camada ativa 22.
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O controle morfológico com precisão é um dos principais desafios para o
desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos eficientes. Dentre os fatores da
morfologia da camada ativa, que limitam a eficiência destes dispositivos, destacamse23,24:
 Os materiais doador e aceptor de elétrons devem se agregar em fases
distintas, com domínios que apresentem a maior área interfacial possível,
para aumentar a dissociação de éxcitons;
 Os domínios das fases devem estar em nanoescala, com um tamanho
médio comparável à distância de difusão do éxciton, que é de
aproximadamente 10 nm. Se o tamanho dos domínios forem maiores do
que este comprimento de difusão, os éxcitons não chegarão a uma
interface dentro do seu tempo de vida;
 Por outro lado, se o domínio das fases for menor que 10 nm, a área
interfacial será muito elevada, entretanto devido à forte interação
colombiana ocorrerão processos de recombinação de cargas;
 Os dois materiais devem ser interdispersos, para evitar a formação de
domínios doadores ou aceitadores isolados, nos quais as cargas possam
ficar aprisionadas. Além disso, devem formar uma passagem contínua
para os elétrodos e, assim, assegurar o transporte das cargas de forma
efetiva, conforme mostrado na Figura 4.7.
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Figura 4.7 - Diferentes morfologias das fases doadora e aceitadora de elétrons na camada ativa de PSCs.
Na esquerda uma morfologia percolada com caminho contínuo das fases até os eletrodos. À direita, uma
morfologia percolada, porém com fase isolada sem que haja um caminho contínuo para os buracos (h)
25

para o eletrodo .

4.1.6.3.

Estabilidade e degradação

Dispositivos fotovoltaicos orgânicos apresentam tempo de vida inferiores a
alguns dias, quando operam sem encapsulamento. O mecanismo da degradação
envolve a reação dos materiais orgânicos e metais usados como eletrodos com o
oxigênio e água, conforme Figura 4.8. Estas espécies difundem de ambos os
eletrodos ou pelas laterais do dispositivo, encurtando o tempo de vida das células
baseadas em materiais orgânicos26.

Figura 4.8 - Representação gráfica de processos que levam a degradação de células solares
poliméricas27.
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Outra forma de degradação é causada pela mudança da interface dos
dispositivos, o índio pode difundir-se na camada ativa da PSC e o oxigênio danifica o
eletrodo de Al28. Além disso, a resistência elétrica do eletrodo, à base de ITO, pode
ser aumentada pela presença da camada de PEDOT:PSS, que absorve umidade da
atmosfera29.

4.2. PARTE EXPERIMENTAL
4.2.1. Materiais
Os materiais utilizados nesta fase da pesquisa estão descritos na Tabela
4.1.
Tabela 4.1 - Lista de materiais utilizados na confecção dos filmes finos de PCBM com copolímeros.

Material

Sigla

Fornecedor

Clorofórmio (grau espectrométrico)

-

Tedia

-

Precision Glass Line

PCBM

Aldrich

Lâminas de vidro para microscópio
(lapidadas)
(6, 6)-fenil-C61-ácido butírico-metil
éster (>99 %)
4.2.2. Métodos

Neste trabalho foi adotada a arquitetura bicamada (Figura 4.9) e uma mista
(Figura 4.10) para a construção das PSCs. Basicamente, a arquitetura mista é uma
combinação entre uma bicamada e a heterojunção.
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Figura 4.9 - Arquitetura bicamada das PSCs adotada neste trabalho.

Figura 4.10 - Arquitetura mista das PSCs adotada neste trabalho.

4.2.2.1.

Medidas elétricas de filmes finos de copolímero com PCBM

Os filmes finos baseados nos copolímeros e PCBM foram preparados por
meio da deposição das soluções poliméricas em lâminas de vidro (1,5 cm x 1,5 cm)
por spin coating (espalhamento rotativo), o equipamento usado foi o spinner da Swin
4” Table Top Economic Coater, modelo EC4 SYN 3S102-0902. As lâminas de vidro
foram limpas em acetona e banho ultrassônico por 20 minutos.
As suspensões de copolímero:PCBM foram preparadas com clorofórmio
(grau espectrométrico) em diferentes proporções de PCBM, obedecendo à
concentração máxima de solutos mencionada na Tabela 4.2.
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As condições de deposição e de medição de espessuras foram as mesmas
descritas no item 3.2.2.1. As medidas de resistência de folha e condutividade dos
filmes foram realizadas duas vezes e os resultados apresentados são referentes à
média aritmética das medições. O equipamento utilizado foi da Swin, modelo Hall
880.
Tabela 4.2 - Concentração das soluções e medida das espessuras dos filmes finos (copolímero com
PCBM) depositados em lâminas de vidro.

Material (1:1 m/m)

Concentração da suspenção
(mg/mL)

Espessura do filme
(nm)

PDBTH:PCBM

4

65 ± 5

PDBT:PCBM

5

34 ± 9

PDBH:PCBM

8

52 ± 7

4.2.2.2.

Espectroscopia de absorção no UV-Vis dos filmes finos de

copolímero com PCBM
A transmitância dos filmes finos depositados sobre vidro, obtidos conforme
item 4.2.2.1, foi coletada no espectrofotômetro ultravioleta-visível (UV-Vis) da Varian,
modelo Cary 50 Conc. A faixa analisada do espectro eletromagnético correspondeu
a 350 a 800 nm.
4.2.2.3.

Montagem das PSCs

A montagem da PSCs é semelhante ao procedimento detalhado no item
3.2.2.3. Porém, foram usadas as concentrações de 4 mg/mL (PDBH) e 3 mg/mL
(PDBT e PDBTH) para a deposição da camada fotoativa. A concentração das
suspensões (copolímero:PCBM) foi de 4 mg/mL, sendo a proporção de copolímero e
PCBM igual a 1:1 m/m.
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Todas as soluções e suspensões foram submetidas a banho ultrassônico por
90 minutos e filtradas através de filtro de PVDF (porosidade de 0,22 µm). A
deposição por spin coating foi realizada com 250 mL de solução por lâmina e
velocidade de 2655 rpm por 35 segundos. Após decapagem do filme, a secagem
desta camada foi realizada em estufa a vácuo, a 50 °C por 30 minutos.
A espessura final dos filmes finos ficou entre 50 a 70 nm. A camada de
PCBM foi obtida pela termoevaporação de 10 mg deste material (dentro da
evaporadora térmica), a espessura final deste filme foi de 10±2 nm.
A área ativa das PSCs montadas é de 9 mm 2. Após a metalização, os
dispositivos são encapsulados com lâminas de vidro (15 mm x 15 mm) e fita adesiva
dupla-face, processo este realizado no interior de uma glove-box.

4.2.2.4.

Caracterização elétrica das PSCs

A curva de densidade de corrente versus tensão elétrica (J–V) das PSCs foi
determinada sob iluminação do simulador solar da Solar Light, modelo XPS-300TM
(espectro AM 1.5G - ASTM G173-03, 1000 W/m2, 25 °C). Os dados de corrente
elétrica foram coletados usando a fonte de tensão da Keythley (modelo 2400),
conectada a um computador e com o auxílio do programa LabTracer 2.0 (taxa de
polarização de 1 V/ms).

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.3.1. Propriedades fotofísicas dos filmes finos

A espectroscopia de fluorescência dos filmes copolímero:PCBM é
necessária para verificar se o sistema é compatível para aplicação em célula solar.
Uma vez que os fótons absorvidos pelo copolímero devem ser convertidos em
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portadores de cargas, que precisam ser separados entre as fases (copolímero e
PCBM) no filme, isto é, não deve ocorrer decaimento radioativo na fase polimérica.
Os espectros de fluorescência dos copolímeros, Figura 4.11 a 4.13, mostram
que em todas as composições investigadas (0, 33, 50, 67, 75 e 80 % em massa)
ocorre uma transferência total de energia entre os copolímeros e o PCBM.

Emissão (u. a.)

PCBM - 0% p.
PCBM - 33% p.
PCBM - 50% p.
PCBM - 67% p.
PCBM - 75% p.
PCBM - 80% p.
Substrato de vidro

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 4.11 - Espectro de fluorescência dos filmes de PDBTH com PCBM em diferentes composições (λexc
= 390 nm).

Emissão (u. a.)

PCBM - 0% p.
PCBM - 33% p.
PCBM - 50% p.
PCBM - 67% p.
PCBM - 75% p.
PCBM - 80% p.
Substrato de vidro

500

600

700

800

900

Comprimento de onda (nm)

Figura 4.12 - Espectro de fluorescência dos filmes de PDBT com PCBM em diferentes composições (λexc
= 415 nm).
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A emissão em 705 nm dos filmes de PDBTH e PDBT é extinta, quando o
filme passa a apresentar 33 % em massa de PCBM, conforme Figura 4.11 e 4.12,
respectivamente. Já a emissão em 670 nm do filme de PDBH, Figura 4.13, é
anulada a partir de uma concentração de 33 % em massa de PCBM.
Os espectros de fluorescências dos filmes compósitos (i. e., copolímero com
PCBM) apresentam harmônico, sobretom, da radiação usada na excitação. Além
disso, sugerem uma ótima transferência de energia independente da quantidade de
PCBM no filme.

Emissão (u. a.)

PCBM - 0% p.
PCBM - 33% p.
PCBM - 50% p.
PCBM - 67% p.
PCBM - 75% p.
PCBM - 80% p.
Substrato de vidro

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Figura 4.13 - Espectro de fluorescência dos filmes de PDBH com PCBM em diferentes composições (λ exc
= 370 nm).

Foram analisados os espectros de transmitância de todos os filmes para
avaliar a possível formação de aglomerados nos mesmos. O espectro no UV-Vis do
PDBTH, Figura 4.14, mostra dois máximos de absorção, referentes às unidades
DOF (391 nm) e BDT (522 nm) até 33 % em massa de PCBM. Acima desta
composição, estes máximos de absorção são atenuados significativamente e, em 80
% (massa) de PCBM não é possível identificá-los.
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Figura 4.14 – Espectro de transmitância dos filmes de PDBTH com PCBM em diferentes composições.

O espectro de transmitância do PDBT, Figura 4.15, e PDBH, Figura 4.16,
apresentam comportamento semelhante ao verificado no espectro do PDBTH.
Entretanto, os máximos de absorção das unidades DOF e BDT não são mais
identificados, quando a composição dos filmes alcança 75 % em massa de PCBM.
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Figura 4.15 - Espectro de transmitância dos filmes de PDBT com PCBM em diferentes composições.
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Figura 4.16 - Espectro de transmitância dos filmes de PDBH com PCBM em diferentes composições.

A transmitância média dos filmes, na faixa do espectro visível, foi calculada
(média aritmética) e os resultados obtidos estão apresentados no gráfico da Figura
4.17.

Figura 4.17 - Transmitância média dos filmes de PDBTH, PDBT e PDBH com PCBM em diferentes
composições.

A transmitância média do PDBTH é de 90 % e no PDBT corresponde a 88
%, ou seja, a transparência dos filmes destes materiais é muito semelhante. PDBH
apresenta transmitância media de 78 %. Esta transmitância inferior do PDBH, em
relação aos demais copolímeros, não pode ser justificada pela espessura dos filmes,
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isto porque as espessuras dos filmes de PDBTH e PDBH estão na mesma faixa de
50 nm.
O filme de PCBM apresenta transmitância média de 69 %, valor muito
inferior a dos copolímeros, mas esperado pela espessura superior que é de 336±22
nm.
Os filmes de PDBH são avermelhados (Figura 4.18), mas ficam pretos à
medida que o teor de PCBM aumenta no filme. O filme de PCBM mostra cor preta
com elevado brilho. PDBTH e PDBT formam filmes pretos sem PCBM e não é
verificada mudança significativa nas suas cores, independente da quantidade de
PCBM nos seus respectivos filmes. A foto dos filmes, Figura 4.18, ainda mostra que
não há formação de aglomerados visíveis nos mesmos.

Figura 4.18 - Imagem dos filmes finos dos copolímeros com PCBM depositados sobre vidro.

4.3.2. Propriedades elétricas dos filmes finos de copolímero:PCBM

O filme, de PCBM puro, apresenta resistência de folha superior a dos
copolímeros, alcançado o valor de 19 MΩ/, Figura 4.19. A resistência de folha do
PDBTH com PCBM mostra menor resultado, 5 MΩ/, com 80 % em massa deste
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fulereno, que é um valor inferior ao filme de PDBTH puro. Com 67 e 50 % (em
massa) de PCBM, a resistência de folha dos filmes alcança 22 MΩ/.

Figura 4.19 - Resistência de folha dos filmes finos de PDBTH com PCBM.

O filme de PDBT puro apresenta resistência de folha superior ao PCBM,
cerca de 16 MΩ/ a mais, como pode ser verificado na Figura 4.20. O filme
compósito

de

PDBT:PCBM,

que

apresenta

menor

resistência

de

folha

(aproximadamente 12 MΩ/), é aquele com 67 % (em massa) de fulereno.
Filmes de PDBT, contendo 20 e 67 % m/m fulereno, apresentam resistências
de folha iguais a 13 e 16 MΩ/, nesta ordem, que são os menores valores para os
filmes deste copolímero.

Figura 4.20 - Resistência de folha dos filmes finos de PDBT com PCBM.

PDBH forma o filme com a menor resistividade dentre os copolímeros
sintetizados, não superando 6 MΩ/, de acordo com a Figura 4.21. A resistência do
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filme deste copolímero aumenta sempre que é acrescentado PCBM, atingindo o
máximo valor de 32 MΩ/, quando a composição do filme apresenta 50 % m/m de
PCBM, e que corresponde a um acréscimo de 540 % na resistência em folha do
filme de PDBH.

Figura 4.21 - Resistência de folha dos filmes finos de PDBH com PCBM.

A condutividade dos filmes contendo PDBTH, Figura 4.22, mostram que o
melhor resultado, para esta grandeza elétrica, é alcançado quando o filme atinge 80
% em massa de PBCM, alcançando o valor de 48 mS/cm. Em contraste, a menor
condutividade no filme, deste copolímero, ocorre em uma concentração de 67 %
m/m de fulereno (12 mS/cm).

Figura 4.22 - Condutividade dos filmes finos de PDBTH com PCBM.

O filme compósito baseado em PDBT com PCBM, contendo 67 % m/m
PCBM (Figura 4.23), mostra a melhor condutividade elétrica em relação, 27 mS/cm.
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Fica nítido nos resultados que, há um sinergismo nos filmes PDBT:PCBM, uma vez
que a condutividade dos compósitos são superiores aos seus materiais constituintes
puros. Isto pode estar associado a uma melhora na qualidade dos filmes compósitos
de PDBT:PCBM, em relação ao filme destes materiais puros.

Figura 4.23 - Condutividade dos filmes finos de PDBT com PCBM.

Os filmes de PDBH com PCBM, Figura 4.24, mostram uma condutividade
inferior ao do copolímero puro. A maior condutividade nos filmes contendo fulereno e
PDBH é de 26 mS/cm, cuja composição corresponde a 67 % m/m de PCBM.
Curiosamente, estes valores de condutividade e de concentração de fulereno são
idênticos aos verificados no filme de PDBT:PCBM.

Figura 4.24 - Condutividade dos filmes finos de PDBH com PCBM.
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4.3.3. Diagrama de energia das células fotovoltaicas

Foram construídos os diagramas de energia das células fotovoltaicas,
montadas neste trabalho. Para tanto, foram utilizados os valores de energia dos
orbitais moleculares, obtidos por voltametria cíclica, item 3.3.2, e os dados dos
outros materiais, presentes nas diferentes camadas das PSCs e relatados na
literatura referentes aos outros materiais 30.
O diagrama de energia para uma PSC, contendo PDBTH como material
doador de elétrons, Figura 4.25a, indica uma diferença de 1,47 eV entre a energia
de HOMO deste copolímero e o nível energético LUMO da camada receptora de
elétrons (PCBM). Este valor é extremamente importante para o desempenho de
PSCs, uma vez que Voc (tensão de circuito aberto) está diretamente correlacionado
com a diferença entre os níveis energéticos HOMO, do doador, e LUMO, do
aceitador de elétrons31. Sendo que, quanto maior a tensão de circuito aberto do
dispositivo fotovoltaico, maior a sua eficiência.

Figura 4.25 - Diagrama de energia para PSC com arquitetura: (a) ITO/PEDOT/PDBTH/PCBM/Al, (b)
ITO/PEDOT/PDBT/PCBM/Al e (c) ITO/PEDOT/PDBH/PCBM/Al.

A diferença entre a energia do HOMO, do PDBT, e o nível energético LUMO,
do PCBM, é de 1,34 eV, conforme o diagrama mostrado na Figura 4.25b. Este valor
é inferior ao verificado no diagrama do PDBTH, o que é indesejável para a eficiência
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de uma PSCs contendo PDBT como material doador de elétrons. Isto porque a
tensão de circuito aberto (Voc) é proporcional a esta diferença e, quanto maior V oc,
maior é a eficiência da célula fotovoltaica.
Em contrapartida, PDBH apresenta nível energético HOMO igual a -5,86 eV
e o nível de energia LUMO, do PCBM, corresponde a -4,3 eV, fornecendo uma
diferença igual a -1,56 eV entre estes orbitais moleculares (Figura 4.25c). Diante
deste resultado, pode ser esperada uma tensão de circuito aberto maior para a
célula fotovoltaica contendo PDBH, seguido por PDBTH e PDBT.
Em relação ao orbital LUMO dos copolímeros, é observado um nível
energético muito semelhante ao PCBM (-4,3 eV) para os materiais PDBT e PDBH.
Enquanto que, PDBTH possui um valor energético de -3,88 eV para este orbital
molecular. Essa diferença mais pronunciada, para o PDBTH, pode favorecer uma
melhor separação dos elétrons fotogerados na PDBTH para a fase do PCBM.

4.3.4. Propriedades fotovoltaicas das PSCs

As propriedades fotovoltaicas dos copolímeros PDBT, PDBH e PDBTH
foram investigadas por meio da montagem de PSCs. Sendo que nestes dispositivos,
estes copolímeros atuam como doador de elétrons e o PCBM como aceptor de
elétrons.
A Figura 4.26 mostra as curvas J-V das PSCs com arquitetura bicamada
(ITO/PEDOT:PSS/copolímero/PCBM/Al). Como pode ser observado nesta figura, a
PSC com PDBT na camada ativa é a que apresenta curva com maior ruído.
A Tabela 4.3 resume os principais parâmetros fotovoltaicos das PSCs e a
eficiência das mesmas. A célula fotovoltaica contendo PDBTH apresenta o maior
valor de Voc (171,30 mV) e a célula com PDBH apresenta o menor valor para este
155

parâmetro (11,89 mV). Entretanto, era esperado que a PSC com PDBH apresentase o menor valor de Voc, porque este copolímero possui o menor nível de energia do
orbital HOMO; e Voc é diretamente proporcional à diferença entre o nível energético
HOMO do copolímero, doador de elétrons, e o nível energético LUMO do PCBM.
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Figura 4.26 - Curvas J-V das PSCs (arquitetura bicamada) contendo PDBT, PDBH e PDBTH como camada
fotoativa.

As PSCs bicamada contendo PDBTH e PDBT apresentam os menores
valores de FF, sendo iguais a 26,29 % e 26,64 %, respectivamente, mas mostraram
os maiores valores de Jsc. A célula fotovoltaica bicamada com PDBH possui o menor
valor de Jsc, igual a 0,17 µA/cm2, e de Pmax, que é igual a 0,05 nW.
Valores baixos de FF e Jsc, geralmente, estão associados com perda de
corrente por recombinação e resistência em série elevada32. Além disso, Jsc é tão
maior, quanto menor for o bandgap óptico da camada ativa, e FF é influenciado
negativamente por uma morfologia rugosa do filme fotoativo 33. Diante destas
observações, os resultados de fator de preenchimento e corrente de curto circuito
são coerentes, uma vez que PDBTH e PDBT apresentam filmes com menor
homogeneidade e menor bandgap.
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Tabela 4.3 - Propriedades fotovoltaicas das PSCs (arquitetura bicamada) contendo PDBT, PDBH e PDBTH
como camada fotoativa.

Material da camada
ativa

Jsc
(µA/cm2)

Voc
(mV)

Pmax
(nW)

FF
(%)

Eficiência (10-5 %)

PDBTH

0,37

171,30

1,50

26,29

1,67

PDBT

0,51

95,70

1,17

26,64

1,30

PDBH

0,17

11,89

0,05

28,48

0,06

As curvas J-V das células poliméricas fotovoltaicas, com arquitetura mista
(ITO/PEDOT:PSS/copolímero:PCBM/PCBM/Al), estão dispostas na Figura 4.27.
Neste caso, a curva da PSC com PDBH, como camada ativa, é a que apresenta
maior ruído.
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Figura 4.27 – Curvas J-V das PSCs (arquitetura mista) contendo PDBT, PDBH e PDBTH como camada
fotoativa.

Os parâmetros fotovoltaicos e a eficiência de conversão das PSCs, com
arquitetura mista, estão detalhados na Tabela 4.4. Com esta arquitetura, a célula
fotovoltaica, contendo PDBT na camada ativa, apresenta os melhores resultados de
Voc (333,5 mV), Jsc (0,65 µA/cm2) e Pmax (4,66 nW). Em contrapartida, a mesma
possui o menor valor de FF, que é igual a 23,86 %. O melhor resultado de Jsc desta
PSC mista pode ser creditado ao menor bandgap deste copolímero, em relação ao
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PDBH e PDBTH, enquanto que o menor valor de FF deve estar relacionado com a
tendência do PDBT em formar filmes finos com baixa qualidade.
Mesmo com em uma arquitetura mista, a PSC contendo PDBH apresenta o
maior valor de FF, frente aos copolímeros PDBT e PDBTH. Sendo este resultado,
provavelmente, um reflexo da melhor qualidade da superfície do filme do PDBH,
como foi verificado nas imagens obtidas por MEV dos filmes. No entanto, a PSC
deste copolímero, com arquitetura mista, apresentou os menores valores de Jsc
(0,16 µA/cm2), Voc (61,8 mV), Pmax (0,36 nW) e, consequentemente, menor eficiência
de conversão (0,4 %).
Tabela 4.4 - Propriedades fotovoltaicas das PSCs (arquitetura mista) contendo PDBT, PDBH e PDBTH
como camada fotoativa.

Material da camada
ativa

Jsc
(µA/cm2)

Voc
(mV)

Pmax
(nW)

FF
(%)

Eficiência (10-5 %)

PDBTH:PCBM (1:1)

0,37

144,10

1,28

26,60

1,42

PDBT:PCBM (1:1)

0,65

333,50

4,66

23,86

5,17

PDBH:PCBM (1:1)

0,16

61,80

0,36

40,17

0,40

A eficiência de conversão de todas as PSCs é muito pequena, estando na
ordem de 10-5 %. Estes resultados de eficiência estão muito abaixo de valores
relatados por McNeill e colaboradores34 (1,65 %), nos quais os autores usaram
PCBM e copolímeros com estrutura química semelhante aos copolímeros
investigados neste trabalho, além da arquitetura ser do tipo heterojunção.
De acordo com Coutinho35, a espessura do filme da camada ativa deve ser
ajustada para melhor aproveitar do espectro eletromagnético solar. Em sua
pesquisa, este autor trabalhou com o poli(3-tiofeno) e PCBM, como camada ativa em
uma arquitetura heterojunção. A espessura desta camada foi variada de 200 a 390
nm, proporcionando eficiências de conversão entre 2,2 e 3,5 %.
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Diante disto, é factível presumir que a espessura da camada ativa, usada
nas células solares confeccionadas neste trabalho e com arquitetura mista, esteja
abaixo da espessura adequada. Visto que, a espessura dos filmes fotoativos não
ultrapassaram 100 nm. Além disso, em espessuras menores que 100 nm pode não
haver a formação de fases contínuas, doadoras e receptoras de elétrons, para que
os portadores de cargas sejam transportados efetivamente para os eletrodos.
Os baixos resultados de eficiência das células, com arquitetura bicamada,
devem estar associados com problemas de continuidade do filme polimérico. Isto
porque foram usadas soluções poliméricas com baixa concentração e rotação
elevada para deposição do filme.
A falta de continuidade do filme de PCBM, também, pode ter contribuído
para a baixa eficiência das PSCs bicamada. Uma vez que a espessura do mesmo
ficou em 10±2 nm, que é um valor inferior a espessura do filme de PCBM adotada
por Grova36, cujo valor foi de 30 nm. Este autor investigou o desempenho de
copolímeros, contendo fluoreno e tiofeno como unidades de repetição, em PSCs
bicamada e obtiveram eficiências superiores a 1 %.

4.4. CONCLUSÕES

A adição de PCBM nos filmes de PDBT melhora a condutividade e reduz a
resistência de folha dos mesmos. Sendo que o efeito é contrário, quando este
fulereno é adicionado nos filmes de PDBH. Em relação aos filmes de PDBTH, foi
observado apenas aumento de condutividade e redução de resistência de folha em
uma concentração de 80 % em massa de PCBM no filme.
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A transmitância dos filmes dos copolímeros varia com a concentração de
PCBM, mas a transmitância média não é inferior a 69 % para todos os filmes com as
composições variando de 0 a 100 % em massa de PCBM.
A eficiência de conversão das PSCs bicamadas contendo PDBT, PDBTH e
PDBH é muito pequena, estando na ordem de 10-5 %. A eficiência de conversão, das
células fotovoltaicas, não sofreu aumento através de combinação da arquitetura
bicamada com a heterojunção.
A presença de anéis tiofeno substituído na cadeia principal do copolímero
fotoativo favorece o aumento do fator de preenchimento da PSC. Em contrapartida,
o mesmo ocasiona redução da Jsc e Pmax das PSCs.
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CAPÍTULO V
CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS

Deixa-se como sugestões para continuar esta linha de pesquisa e obter
melhores resultados:
 Avaliar o efeito da espessura no desempenho dos PLEDs e
PSCs;
 Avaliar outros solventes na preparação de células fotovoltaicas
e diodos emissores de luz;
 Avaliar outras concentrações de anéis tiofeno substituído na
cadeia principal do sistema polimérico, que é baseado em
unidades de 9,9-dioctilfluoreno, 2,1,3-benzotiadiazol e tiofeno.
 Analisar o efeito de outros grupos substituintes no anel tiofeno;
 Investigar outras condições de montagem dos dispositivos
PLEDs e PSCs, visando melhorar o desempenho dos mesmos.
5.2. TRABALHOS PUBLICADOS

Publicações aceitas e submetidas no período vigente do mestrado:


D. J. Silva; H. T. Garcia; S. H. Wang; E. R. Santos; S. Yoshida, M. A. Bizzo.
Determinação da curva de distribuição de tempo de residência de polímero
em extrusora por meio de medidas de luminância. In: 13° Congresso

165

Brasileiro de Polímeros, 2015, Natal - RN. Modelagem e simulação no
processamento, 2015. AJVN. p. 1-5.


E. R. Santos, C. M. Takahashi, S. Yoshida, D. J. da Silva, H. G. Takimoto, E.
C. Burini, R. K. Onmor, S. H. Wang. Low cost spinner using fans for
assembly of polymeric thin films used in P-OLED devices. Organic
Electronics and Bioelectronics: From materials characterization to device
development. In: XIIISBPMAT – XIV Encontro da Sociedade Brasileira para a
Pesquisa de Materiais, 2015.
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in the processes steps for assembly of OLEDs devices. Anais do 13º
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5.3. TRABALHOS SUBMETIDOS


Artigo contendo os resultados das propriedades fotofísicos e eletroquímicos
dos copolímeros, explorando os efeitos do grupo substituinte hexila nas
mesmas.

5.1. APÊNDICES
5.1.1. Apêndice A – Espectros de fluorescência e curvas de calibração
dos padrões para o cálculo dos rendimentos quânticos dos
copolímeros

Os espectros de fluorescência das soluções de rubreno sulfato e de
quinina, que foram utilizados como padrão para o cálculo de rendimento quântico
dos copolímeros, estão apresentados nas Figuras 5.1 e 5.2, respectivamente.

Emissão (u. a.)

1,2 (10-5 mol/L)
0,6 (10-5 mol/L)
0,3 (10-5 mol/L)
0,12 (10-5 mol/L)
0,08 (10-5 mol/L)

500

600

700

800

900

Comprimento de onda (nm)

Figura 5.1 - Espectro de emissão de rubreno em clorofórmio, exc = 300 nm.
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Emissão (u. a.)

1,6 (10-5 mol/L)
1,27 (10-5 mol/L)
0,6 (10-5 mol/L)
0,3 (10-5 mol/L)
0,13 (10-5 mol/L)
0,1 (10-5 mol/L)
0,06 (10-5 mol/L)

400

500

600

700

800

900

Comprimento de onda (nm)

Figura 5.2 - Espectro de emissão de sulfato de quinina em H2SO4 (0,1 M), exc = 360 nm.

Os

gráficos

de

intensidade

de

fluorescência

integrada

versus

concentração dos padrões e das unidades emissoras, nos copolímeros PDBTH,

Intensidade de luminescência integrada (u. a.)

PDBT e PDBH, encontram-se nas Figuras 5.3 a 5.6.
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Regressão linear - Sulfato de quinina
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GradSQ = 39612.6 (R = 1)
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1,5

Concentração (10-5 mol/L)

Figura 5. 3 - Intensidade de emissão integrada em função da concentração de sulfato de quinina em
H2SO4 (0,1 M, exc = 360 nm, índice de refração = 1,33) e rubreno em clorofórmio (exc = 300 nm, índice
de refração = 1,44).
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Intensidade de luminescência integrada (u. a.)
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PDBHT - Unidades de 2,1,3-benzotiadiazol (391nm)
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Figura 5.4 - Intensidade de emissão integrada em função da concentração dos centros emissores DOF
(faixa de 300 a 460 nm) e BDT (faixa de 460 a 800 nm) excitados a 390 e 522 nm (PDBTH em

Intensidade de luminescência integrada (u. a.)

clorofórmio).
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Figura 5.5 - Intensidade de emissão integrada em função da concentração dos centros emissores DOF
(faixa de 300 a 490 nm) e BDT (faixa de 490 a 800 nm) excitados a 415 e 540 nm (PDBT em
clorofórmio).
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Intensidade de luminescência integrada (u. a.)

PDBH - Unidades de 9,9-dioctilfluoreno (370nm)
PDBH - Unidades de 2,1,3-benzotiadiazol (370nm)
PDBH - Unidades de 2,1,3-benzotiadiazol (495nm)
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Figura 5.6 - Intensidade de emissão integrada em função da concentração dos centros emissores DOF
(faixa de 300 a 435 nm) e BDT (faixa de 435 a 800 nm) excitados a 370 e 495 nm (PDBH em
clorofórmio).
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