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Resumo:

Nesta dissertação apresenta-se um método experimental inédito para obtenção 

do valor da afinidade eletrônica em polímeros conjugados, bem como as alturas de 

barreiras de potencial criadas em interfaces metal/polímero. Usa-se o modelo de 

Fowler-Nordheim e o polímero PPV (poli p-fenileno vinileno), com contatos metálicos 

de Al, Sn, Ga, In, Ag e Au. Faz-se um relato detalhado da maneira de preparação da 

amostra em estrutura sanduíche (M/PPV/M), do método de medida e dos resultados 

obtidos. Obtem-se o valor para a afinidade eletrônica do PPV, x=3,87 eV e as alturas 

das barreiras de potencial criadas nas interfaces metal/PPV.

Abstract:

In this dissertation, a new experimental method for conjugated polymer 

electroaffinity determination is presented. This method permits to obtain the potencial 

barrier heights at metal/polymer interfaces and has been on PPV (poli p-phenylene 

vinylene)/metals (AI,Sn,Ga,ln,Ag and Au) contacts. Furthermore, a detailed description 

of the experimental procedures used in the preparation of M/PPV/M sandwich 

structures is given and the values of the electroaffinity of PPV (x=3,87 eV), together 

with the barrier heights created at metal/PPV interfaces are obtained.



Apresentação

Nesta dissertação são apresentadas as investigações feitas sobre as 

propriedades elétricas de um polímero semicondutor PPV (poli p-fenileno vinileno) 

e interfaces PPV/metais. Esse polímero faz parte de uma nova classe de 

polímeros recentemente descoberta, que podem apresentar propriedades de 

condutor ou semicondutor.

Polímero é o nome dado a um material formado por longas cadeias de 

pequenas moléculas orgânicas ligadas. Ele é o constituinte de vários materiais 

familiares, como os plásticos ou as fibras sintéticas. Até então, os polímeros eram 

usados como materiais isolantes, porque suas moléculas não possuíam 

portadores de carga livres, responsáveis pela corrente. Esses materiais 

poliméricos são extremamente importantes na sociedade de hoje, tendo ótimas 

propriedades mecânicas e estabilidade, sendo também baratos e recicláveis. Vêm 

substituindo o vidro, os metais, nas mais variadas formas, seja em embalagens, 

camadas protetoras, etc.

Para fazer materiais condutores baseados em polímeros, a técnica usada é 

familiar à usada na industria de semicondutores, dopando ou adicionando átomos 

com propriedades elétricas interessantes. Ou ainda neutro caso, prevalescendo- 

se da instabilidade elétrica das cadeias.

Para essa nova classe de polímeros semicondutores, o futuro é promissor, 

pois pode-se unir as ótimas propriedades mecânicas e o preço dos plásticos, com 

as propriedades elétricas dos metais e semicondutores. A pesquisa nesta área, 

saiu do âmbito apenas acadêmico e foi para as indústrias, constituindo uma área 

de mercado totalmente nova, que competirá com a área referente aos cristais 

líquidos e semicondutores. Inovações tecnológicas têm sido pensadas, como por 

exemplo, cabos coaxiais (polímeros podem substituir a malha de cobre), soldas
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(substituir a solda tóxica), baterias, diodos emissores de luz (para serem usados 

em painéis, relógios ou brinquedos), transistores de filme finos (matriz ativa em 

telas), janelas inteligentes (variam a transparência ou a cor conforme o campo 

elétrico aplicado), telas que combinem flexibilidade, condutividade e a habilidade 

de emitir luz na faixa do visível, músculos artificiais, etc.

Empresas como IBM têm aplicado recursos para a pesquisa nesta área, 

preocupados com a demanda de mercado para embalagens de dissipação 

eletrostática. Na Xerox, no ano passado, foi montado um laboratório para 

pesquisar luminescência em polímeros conjugados, prevendo o uso em máquinas 

copiadoras portáteis. Afinal, nesta corrida, quem sair na frente será muito bem 

recompensado.

O presente trabalho enfoca o estudo das propriedades elétricas do PPV e 

de interfaces metal/PPV, que têm grande importância por ser objeto de estudo 

muito recente, abrindo um campo enorme em pesquisa básica, viabilizando 

futuras aplicações deste material em dispositivos optoeletrônicos.

i i



índice

1. INTRODUÇÃO........................................................................................1
1.1 POLÍMEROS CONJUGADOS..............................................................................4

2. EMISSÃO DE ELÉTRONS SOB CAMPO ELÉTRICO INTENSO 8
3.1 O MODELO DE FOWLER E NORDHEIM............................................................ 8

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS............................................... 12
2.1 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA..........................................................................12

2.2 MÉTODO DE MEDIDA .............................................................................17

4. R ES U LT A D O S ......................................................................................................20

4.1 CURVAS CARACTERÍSTICAS...........................................................................20

4.2 INSTABILIDADE DO CONTATO DE PRATA:...................................................29

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS:......................................... 34

5. D IS C U SS Ã O ..........................................................................................................41

5.1 MODELO GERAL PARA IDENTIFICAR E/OU PREVER A CARGA DOS 

PORTADORES:.........................................................................................................41

5.2 - ANÁLISE DO MODELO USADO PARA OBTENÇÃO DO VALOR DA 

AFINIDADE ELETRÔNICA DO PPV E COMPARAÇÃO DESSE VALOR

COM A LITERATURA................................................................................................44

6. C O N C LU SÃ O ........................................................................................................51

6.1-TRABALHOS FUTUROS.................................................................................. 52

7. BIBLIOGRAFIA 53



Introdução

1. Introdução

A pesquisa em polímeros condutores vem se desenvolvendo rapidamente desde 

1977 quando o grupo liderado pelo pesquisador Shirakawa (Santa Barbara USA), fez 

uma descoberta inesperada. Dopando o polímero poliacetileno com iodo, tornou-o um 

condutor115. Desde então diferentes polímeros condutores e semi-condutores tem sido 

sintetizados, sendo atualmente conhecidos como metais sintéticos.

Esses materiais são duráveis, baratos, flexíveis e podem ser industrialmente 

utilizados por meios tecnologicamente simples, motivos que têm atraído a atenção de 

muitos pesquisadores para essa área. O elenco de propostas para aplicações destes 

metais sintéticos é muito grande, variando desde músculos artificiais em física médica, 

até componentes optoeletrônicos.

Na área de componentes eletrônicos, as investigações tem se mostrado 

promissoras121. Além das aplicações tradicionais, polímeros conjugados têm sido 

usados para fabricar diodos[3], diodos emissores de luz[4'131 e transistores114,151 por 

diferentes grupos no mundo. Este interesse faz com que a pesquisa básica nessa 

área, também seja bastante pronunciada. A fabricação de dispositivos eficientes requer 

um conhecimento das propriedades elétricas e estruturais desses materiais1161, bem 

como de suas interfaces, quando em contato com outros1171. Como por exemplo: 

interfaces metal/polímero118'251, semicondutor/ polímero126,271 etc.

Mais especificamente na área de optoeletrônica, a história começou quando em 

1990, um grupo de pesquisa em Cambridge (U.K.) fabricou o primeiro diodo emissor 

de luz (LED), usando um polímero como camada ativa 14l  Desde então, a pesquisa 

nesta área vem evoluindo rapidamente1281, buscando entender o funcionamento desses 

dispositivos para otimizar sua eficiência129"361. Em 1994, o grupo de pesquisas em 

Linkõping (Suécia), usando blendas poliméricas, fabricou diodos emissores de luz com 

emissão variando do azul, até o infravermelho[101.

Aqui em Curitiba, no Laboratório de Materiais (Dep. Física - UFPR), fabricou-se 

diodos emissores de luz[121, usando-se o polímero conjugado ppv137"471 (poli p-fenileno- 

vinileno), como camada ativa e alumínio e t o 148,491 ( do inglês : Tin Oxide=óxido de
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Introdução

estanho/, como eletrodos (Figura 1-1). O contato de TO é transparente, para permitir a 

saída de luz. A tensão exigida por esses dispositivos para uma emissão de luz 

substancial, varia de 5V a 10V.

Contato de 
Alumínio

i i i i
LUZ

Figura 1-1- Diodo emissor de luz baseado em PPV.

O modelo usado para explicar o comportamento fotoluminescente do PPV ou
*

seja, o funcionamento do dispositivo, é baseado em uma estrutura de banda rígida . A

luz é produzida por recombinação de elétrons e buracos emitindo fótons na faixa de luz 

visível. Os elétrons e os buracos são injetados por tunelamento nas bandas de

condução (LUMO)^ e valência (HOMO)* do polímero, respectivamente como mostrada 

na Figura 1-2.

Dessa maneira, a eficiência do diodo emissor de luz é determinada pelo número 

de recombinações de elétrons com buracos. Sendo assim, o número de portadores 

injetados em cada banda do polímero, devem ser equivalentes, permitindo uma boa 

taxa de recombinação.

* Este modelo será discutido nos capítulos a seguir.

f Do inglês:Lowest Unocuppied Molecular Orbital=orbital molecular mais baixo desocupado.

* Do inglês: Higest Ocuppied Molecular Orbital =ort>ital molecular mais alto ocupado.
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Níve
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Figura 1-2- Diagrama bandas para o diodo emissor de luz. (a) banda lisa (b) sob aplicação de um campo 
externo. Onde <j>=função trabalho do metal, x=afinidade eletrônica do PPV, HOMO(do inglês=Higest 

Ocuppied Molecular Orbital)=orbital molecular mais alto ocupado e LUMO(do inglês=Lowest Unocuppied 
Molecular Orbital)=orbital molecular mais baixo desocupado.

O número de portadores injetados, é fortemente dependente da interface 

formada pelo eletrodo com o PPV. Para obter-se dispositivos eficientes e confiáveis, 

faz se necessário entender o que acontece nessas interfaces. Desse motivo adveio o 

interesse em desenvolver este trabalho de investigação das propriedades elétricas em 

interfaces de PPV, com vários metais.
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Introdução

1.1 Polímeros conjugados

Polímeros conjugados possuem sua cadeia polimérica formada por ligações 

duplas e simples, alternadas. O trans-poliacetileno, o poli para-fenileno (PPP) e o poli 

para-fenileno-vinileno (PPV), são exemplos de polímeros conjugados (Figura 1-3), 

onde o PPV pode ser considerado uma fusão dos dois primeiros.

Trans poli-acetileno

Poli p-fenileno

Poli p-fenileno-vinileno

Figura 1-3-Exemplos de polímeros conjugados.

Considerando que cada átomo de carbono tem quatro elétrons de valência, três 

deles são 2s, 2pXt 2py hibridizado em orbitais atômicos sp2 . O elétron remanescente 

ocupa o orbital pz. Os orbitais pz do carbono interagem, formando as ligações n, como 

mostra a Figura 1-5. A interação das ligações n, formadas pela sobreposição dos
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Introdução

orbitais pz, dos átomos de carbono ao longo ia  cadeia, conferem ao material, as 

propriedades de semicondutor.

Figura 1-4- Configuração eletrônica dos átomos de carbono, interagindo com seus vizinhos. Os orbitais 
sp2, responsáveis pela ligação <r e pz responsáveis pela ligação n.

A descrição da configuração de bandas para os polímeros conjugados, pode ser 

entendida, considerando uma cadeia polimérica linear unidimensional, onde tem-se um 

sistema periódico, determinado pela repetição de suas unidades monoméricas. O 

parâmetro de rede é constante. As soluções da equação de Schrõdinger para um 

potencial periódico como esse, é dada pela função de Bloch:

% (r ) = « i(r)exp (ik 'r) (Eq. 1-1)

onde M*(r)tem o período da rede, ou seja, uk(r)  = uk(r  + ur0) ,  e k u  = ±mnfr0 , com 

m = 0,1,2,...
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Os valores absolutos para k = In ç/h , o vetor momento reduzido ao longo da 

direção da cadeia polimérica, correspondendem a m zonas de Brillouin e são definidos 

por:

|k + G| = m— (Eq. 1-2)
r»

onde r0 é o período da rede de Bravais e G é um vetor de rede recíproca, com valores 

absolutos de 2^w/r0 . Neste caso, o período da rede de Bravais para a cadeia 

polimérica é a, e como existe um elétron por átomo e um átomo por célula unitária, a 

primeira zona de Brillouin resultante (m=±1) é compreendida entre a região -n/a < k < 

n/a, a banda de valência semi-preenchida, determina o nível de Fermi (EF), como 

apresentado na parte (a), da Figura 1-5.

Em 1955, Peierls mostrou que uma cadeia regular metálica unidimensional é 

instável, e que essa cadeia se rearranja em uma cadeia alternada. Este efeito é 

chamado de relaxação de Peierls50.

No caso desta cadeia unidimensional alternada, a constante de rede é dobrada, 

valendo 2a. A base é formada por dois átomos de carbono, isto é dois elétrons por 

célula unitária. O menor vetor da rede recíproca, agora tem módulo igual 2n/2a. Como 

existem dois elétrons por célula primitiva, a primeira zona de Brillouin -nl2a < k < n/2a , 

é cheia, adquirindo o comportamento de um semicondutor, como mostra a parte (b), da 

Figura 1-5.

Para decidir qual estrutura é mais estável, nós devemos considerar a energia 

trocada na reconstrução. A energia do sistema é dada por:

E=  jZ ( E ) f  (E )EdE  (Eq. 1-3)
0

onde Z(E) é a densidade de estados, y(E), a função distribuição de Fermi-Dirac. 

Considerando a figura 1-5, pode-se notar que o valor da integral, Equação 1-3, é 

determinado pela área hachurada. Isto é, a energia do sistema (b) é menor que a 

energia para o sistema (a).
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H H H

I I E f

L  A
-n/a -n/2a

T
0 n/2a ida

c z c

2a

Ef

L  J
-■k/a JT

-n/2a 0 jc/2a n/a Z(E)

Figura 1-5-Primeira zona de Brillouin e diagrama da densidade de estados para uma cadeia polimérica 
unidimensional (a) formada apenas por ligações simples e (b) formada por ligações duplas e simples

alternadas.

Considerando-se a relaxação do sistema (a) em (b), a energia total do sistema 

foi reduzida de uma quantidade AETotai = E(a) -E(b), implicando em um ganho de energia. 

A energia potencial, por outro lado, é acrescida na reconstrução pela energia elástica 

de deformação, que deve ser proporcional a 82, onde ô é o módulo do pequeno 

deslocamento, devido à ligação dupla mostrado na parte (b) da Figura 1-5. 

Considerando-se cadeias poliméricas à temperatura ambiente, AE-rotai é maior que a 

variação de energia determinada pela deformação 5. Segue-se que, a estrutura 

reconstruída (b), não metálica, é a fase estável[51].

7



Emiscão de elétrons sob campo elétrico intenso

2. Emissão de elétrons sob campo elétrico intenso

No início da década de 20, o fenômeno de emissão de elétrons em junções sob 

forte campo elétrico, já era conhecido. Uma teoria aproximada para esse fenômeno 

foi, primeiramente, desenvolvida por Schottky1521 (1923). Posteriormente, outros 

pesquisadores contribuíram com essa teoria, tais como Richardson1531, Houston1541 e 

Sommerfeld1551.

Mais tarde, em 1928, Millikan e Lauritsen1561 estabeleceram experimentalmente

as leis de dependência entre a corrente e campo elétrico. Eles mostraram que em

gráficos do In (I/F2) versus 1/F, onde I é a corrente e F o campo elétrico, a
*

dependência é linear e que a corrente é independente da temperatura , chegando à 

seguinte relação:

I = C F2 exp(-b/F) (Eq 2-1)

onde C e b são constantes dependentes da forma barreira.

2.1 O modelo de Fowler e Nordheim

Baseado nesses resultados, Fowler e Nordheim1571 também em 1928 

propuseram um modelo unidimensional para explicar a extração de elétrons de metais. 

Eles calcularam os coeficientes de emissão e reflexão para elétrons incidindo com 

energia w sobre um degrau de potencial C , modificado pela ação de um campo 

externo uniforme F  .(incidindo da esquerda para a direita na Figura 2-1).

‘ Considerando uma faixa para temperaturas de valores baixos (-150°C) até ambiente (22°C).

8



Emissão de elétrons sob campo elétrico intenso

í l
X=0

(a)

X=0

(b)

Figura 2-1- (a) Degrau de potencial C, (b) degrau de potencial C modificado pela ação de um campo
externo uniforme

As equações que descrevem este modelo são determinadas pela equação de 

Schrödinger sujeita às condições, que ¥  e dW/dx são contínuas em x=0 e que para 

x>0, Y  represente a corrente de elétrons do lado direito da barreira.

d 2x¥  ,
— r  + -  C + F x f¥  = 0 (x > 0) (Eq 2-2)
dx

d 2V  
dx 2

+ a tV f = 0 (x < 0) (Eq 2-3)

9 8 n m
onde k  é uma constante dada por k l = — =—, onde m=massa do elétron e

h

h=constante de Planck.

Resolvendo essas equações pode-se obter D(w) que é a fração de elétrons com 

energia w , os quais penetram na barreira e emergem sob a influência do campo 

externo F  , dado por:

4 \v{C - w  )]2 -  4 n{C - w ) \  /r_ ^
D ty ) = -------  • exp[------ —-------1 (Ec1 2_4)
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Emissão de elétrons sob campo elétrico intenso

Sabendo-se que o número de elétrons N (w) por unidade de área e por unidade 

de tempo, com energia cinética w, e que incidem normalmente à superfície é:

AmnkT r w -
l ãN *  > = ~u3 L ( - T T 1). (E<1 2-5)

°í dyonde L  (/?) = J - j-+~-----  é a função de distribuição de Fermi-Dirac para elétrons e
o e +

ju è o potencial químico do metal considerado, pode-se então escrever uma equação 

geral para a corrente:

í  = ( E q ^ (
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W — JU *
Substituindo Dfyv)e  usando a aproximação L (——— ) oc (jj -  w ) , temos que:

rCi

1 = - ^ r í w2(c _ w ) 2(^ -vv) exP
00 1

Ch
-4 k ( C - w) 2 

3 F
dw (Eq. 2-4)

Integrando a Equação 2-6 e fazendo (C -w  ) = <p , onde <p è a altura da barreira, 

obtém-se:

/  =  ÍE L  172-■F exp
-4kç>: 

3 F
(Eq. 2-5)

Concordando então muito bem com a lei de dependência da corrente pelo 

campo elétrico externo, encontrada por Millikan e Lauritsen e explicando as constantes 

de proporcionalidade C e b, anteriores da Equação 2-1.

Essa aproximação é válida considerando temperaturas baixas até ambiente onde JU eW  são muito maiores que kT
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3. Procedimentos experimentais

Para investigar interfaces entre metais e o PPV não dopado, foram testadas 

várias maneiras de preparação de amostras, até obter-se uma configuração ótima 

(estrutura de sanduíche) para a montagem do dispositivo.

Neste capítulo serão apresentadas as etapas seguidas na preparação da 

amostra e o método usado para fazer as medidas das curvas características desses 

dispositivos.

3.1 Preparação da amostra

A amostra é preparada em estrutura de sanduíche metal/PPV/metal sobre uma 

lamínula de vidro, obedecendo a ordem exposta a seguir.

In icia-se o processo, limpando a lamínula com solução sulfonítrica (50% 

ácido sulfúrico+50% ácido nítrico) e lavando-a com água destilada.

O primeiro contato é feito, evaporando-se um metal (por ex. Al) sobre mais da 

metade do substrato de vidro. Depois, cobre-se duas áreas, nas extremidades da 

lamínula, com fita teflon (Figura 3-1), para evitar a deposição do polímero sobre todo o 

contato metálico e sobre a área, que posteriormente, será recoberta com o segundo 

contato.

Em seguida, cobre-se a amostra com o precursor do PPV, dissolvido em 

metanol, usando a técnica de “spin coating”, explicada a seguir.

12
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Substrato de vidro
 ̂ppjpflP' Teflon

/  \
Teflon

■(b)

Figura 3-1- Amostra coberta com fita teflon limitando a área para deposição do precursor do PPV (a) vista
de cima (b) vista lateral.

Para viabilizar a deposição pela técnica de “spin coating”, foi construído um 

sistema (Figura 3-2), consistindo de um motor elétrico d.c. que faz girar um suporte 

com velocidade constante (em torno de 10000 rpm), determinada pelos parâmetros 

usados, onde pode-se encaixar uma lamínula de vidro.

O precursor é então pingado sobre a lamínula durante a rotação/ através de um 

capilar, cobrindo a parte do substrato sem teflon. O sistema é protegido por um tubo de 

vidro fechado, evitando a turbulência do ar.

«- capilar

Figura 3-2- Sistema construído para deposição do precursor por “spin coating”.
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Procedimentos experimentais

O valor da espessura do filme de PPV, medido pela técnica de interferometria 

ótica, é menor que 200 nm. Para que a espessura do filme fosse aproximadamente 

constante, adotou-se uma sistemática que consiste em primeiramente, fixar a 

temperatura do precursor em 25°C na hora da deposição, permitindo assim, que o

precursor tenha a mesma viscosidade , e fixar o valor da corrente em 1,5A no motor 

elétrico d.c. usado para o “spin coating", deixando constante a velocidade de rotação, 

ou seja, deixar o líquido sob a ação de uma mesma força centrípeta.

Uma vez depositado o filme sobre a amostra, efetua-se a conversão do 

precursor, em PPV. A conversão consiste na eliminação do cloreto de tetrahidrotiofeno 

do precursor, como apresentado na Figura 3-3.

Figura 3-3- Diagrama mostrando a estrutura química do precursor e, depois da conversão, o PPV.

A eliminação desse composto, ocorre por tratamento térmico em atmosfera 

inerte158'691. Estudos com espectroscopia de infravermelho, mostram que existe uma 

temperatura e tempo ideais para a conversão ser completa, 250°C durante duas horas 

em atmosfera de argônio, e pressão em torno de uma atmosfera.

A viscosidade é determinada também pela quantidade do precursor dissolvido em metanol.

argônio n
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Procedimentos experimentais

Para tempeiâturas menores, durante tempos maiores, a eliminação do 

composto não é completa, ocorrendo uma conversão parcial do polímero. E para 

temperaturas maiores que 300°C, a conversão se completa, mas as propriedades 

mecânicas do filme ficam comprometidas, podendo haver uma degradação completa 

do filme.

O forno usado para efetuar a conversão, apresenta a geometria cilíndrica que 

permite uma melhor uniformidade na temperatura. O aquecimento é regulado por um 

controlador de temperatura, ligado a um termopar. O termopar está localizado entre o 

tubo de alumina e o pirex. O forno foi calibrado para manter 250°C dentro do tubo, na 

região utilizada para colocação de amostras, visando a conversão do PPV, como 

mostra a Figura 3-4.

Figura 3-4- Forno construído para fazer a conversão do precursor do PPV.

O tubo de pirex é móvel, permitindo que a amostra seja colocada no centro do 

forno, somente quando a temperatura já estiver estável. Dessa maneira, esse forno
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Procedimentos experimentais

permite uma rápida estabilização da temperatura desejada, somo caracterizado por 

seu pulso térmico, Figura 3-5.

Tem po (s )

Figura 3-5- Pulso térmico do fomo.

Para finalizar a preparação do dispositivo, o segundo contato é evaporado sobre

o PPV, utilizando-se uma máscara. Essa máscara permite a evaporação de quatro 
*

contatos de um mesmo metal, em formato de linhas.

Usou-se o formato de linhas, a fim de que o contato cobrisse uma área sobre o 

polímero e outra área diretamente sobre o vidro. Se faz necessário ter essa área do 

segundo contato sobre o vidro, porque é neste local que são colados fios de ouro com 

carbono ligante, para serem feitas as medidas elétricas. Essa geometria é um ponto 

muito importante deste trabalho, porque a área investigada está livre de pressões

*Os contatos metálicos sâo evaporados usando cadinhos resistivos em vácuo de 1(F* tor.
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impostas pelos contatos, e evita uma possível difusão da cola de «sarbono ou seu 

solvente, através do metal, atingindo o polímero, Figura 3-6.

Segundos \  
contatos

Seção Transversal

Primeiro
contato

Visto de cima

Figura 3-6- Geometria da amostra seção transversal e vista de cima.

3.2 Método de medida

A fim de investigar as propriedades elétricas em interfaces metal/PPV, montou- 

se um sistema para obtenção da curva característica I x  V (corrente versus tensão) dos 

dispositivos.

O sistema consiste em usar-se um gerador de pulsos na função triangular, com 

uma freqüência muito baixa, tipicamente 5mHz, para simular uma rampa de tensão, e 

dois multimètres ligados ao computador, para coletar a tensão e a corrente aplicadas 

na amostra. A Figura 3-7 mostra o diagrama esquemático do sistema.
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Gerador de 
pulsos

r n Corrente na amostra=V2/R

I r  ©

O
Va Tensão na amostra=Vi-V2=Va

Figura 3-7- Diagrama esquemático do sistema de medida

A tensão (Vi) é medida com um multímetro em paralelo com o gerador de

pulsos. A corrente é obtida, medindo a tensão (V2) sobre um resistor em série com a

amostra e, posteriormente, dividindo o valor da tensão pelo valor do resistor usado. O

valor do resistor usado, varia conforme a faixa de tensão V2 que será medida. Este

procedimento aumenta a credibilidade do valor de corrente obtido, porque diminui as
*

influências das características internas do amperímetro nas medidas e evita possíveis 

danos ao amperímetro.

A rampa de tensão é aplicada no dispositivo, considerando cada vez um metal 

do sanduíche como estando sob polaridade negativa, objetivando obter informações 

sobre as duas interfaces metali /PPV e metal2/PPV, como será discutido no próximo 

capítulo.

* Conforme a corrente no sistema cresce o amperímetro necessita trocar sua escala de medida , i.e., sua resistência interna, 
trazendo influência muito grande no valor medido da corrente, principalmente no início de cada escala.
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Foi implementado um sistema de comunicação entre os muStímetros e o micro
*

computador, usando-se uma interface GPIB e um programa em Q uickBasic, para

coleta e armazenamento de dados. Este software permite que a curva característica do 

dispositivo seja plotada em um gráfico, durante a medida, na tela do computador. Isto 

auxilia na escolha de tensão máxima de pico da função triangular, que deverá ser 

aplicada ao sistema.

* Linguagem de programação
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4. Resultados

Neste capítulo são apresentadas algumas curvas características dos 

dispositivos M/PPV/M, onde M indica metal, que demostram que o comportamento 

elétrico das interfaces de vários metais com o PPV, concorda com o modelo de Fowler- 

Nordheim de tunelamento a campos intensos.

4.1 Curvas características

As curvas características (I x V) foram obtidas usando-se o sistema de medida 

anteriormente explicado, variando-se a polaridade e a amplitude da tensão aplicada.

As curvas que aqui são apresentadas, sempre terão como referência para a 

polaridade, os valores de tensão relacionados ao contato oposto ao de alumínio. Isto é, 

o primeiro quadrante diz respeito a injeção de elétrons do contato de alumínio para o 

PPV, e o terceiro quadrante, injeção de elétrons do outro contato metálico considerado 

para o PPV.

Como exemplo será usada uma curva (I x V) referente ao dispositivo Al/PPV/ln 

(Figura 4-1). Algumas considerações serão feitas, usando-se a curva abaixo como 

exemplo, antes de expor resultados referentes a outros dispositivos.
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Tensão (V)

Figura 4-1- Curva (IxV) referente à amostra sanduíche Al/PPV/ln.

Considerando uma polaridade de cada vez, pode-se notar um comportamento 

exponencial das curvas. Essa dependência exponencial da corrente péla tensão, pode 

ser explicada por vários modelos de condução em interfaces com isolantes, como pode 

ver observado na tabela 4-1[601.

A maioria dos processos listados nessa tabela, possuem uma forte dependência 

com a temperatura.
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Tabeta 4-1-Processos básicos de condução em interface« com isolantes.

Processo Expressão

Emissão sob campo intenso 

Fowler-Nordheim J * F exp
4-^2m * (q<p)2 

3 qhF

como a 
^ ^ 'Equação  3-1

Emissão Schottky
J =  A - T 2 exp

-q {(p-4qF]Ã 7C S .)

K T

Emissão Poole -Frenkel
J  « F  exp

■q(<p -  y / q F ln s i ) 

K T

Ohmico /  » F exp -A  E t 
KT

Carga espacial limitada
J ■ UjjuV2

9 d2

Condução iônica r F  f - A  E eJ  « — exp ---- —T V K T

A fim de verificar qual seria a dependência da corrente com a temperatura nas 

amostras estudadas, fêz-se medidas de IxV  para a interface AI/PPV^ para duas

* A*=Constante de Richardson, <p=Altura da barreira, F =intesidade de campo elétrico, € i =permisividade dinâmica do 
isolante,m*=massa efetiva. d=espessura do isolante, A /i ae =energia de ativação para elétrons, A / i  ai =energia de ativação 
para ions, e ü = JÇ /  (4/r̂ - d )

f Adotou-se a interface AI/PPV, porque a mesma está presente em todos dispositivos.
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temperaturas diferentes. Primeiro à temperatura ambiente (22°C), e dspois à baixa 

temperatura (-150°C), sob atmosfera de Argônio, como mostra a figura 4-2.

Tensão (V)

Figura 4-2-Curvas (IxV) referentes à interface AI/PPV (a) temperatura ambiente (22°C) e (b) temperatura
baixa (-150°C).

Pode-se notar que as duas curvas apresentam o comportamento (exponencial),
*

possuindo a tensão limiar em torno de cinco. Isto demonstra que a corrente é 

independente da temperatura para essa faixa considerada, e fortemente dependente 

do campo elétrico aplicado, requisitos necessários para que possa ser usado o modelo 

de Fowler-Nordheim para explicar o comportamento elétrico em interfaces metal/PPV.

O valor para a tensão quando a corrente no dispositivo fica significante.
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Fazendo-se gráficos de ln (I/V 2) versus 1/|V| (Figura '.-3) para cada polaridade 

considerada do gráfico da Figura 4-1, dispositivo Al/PPV/ln, verifica-se que o processo 

de Fowler-Nordheim descreve, de forma satisfatória, os dados experimentalmente 

obtidos. Esses gráficos são conhecidos como gráficos de Fowler-Nordheim.

1 / I V I  1 / I V I

(a) (b)

Figura 4-3- Curvas referentes a amostra Al/PPV/ln, gráfico 4-1, (a) contato Al polaridade negativa,
(b) contato de In polaridade negativa

Os dados numéricos usados para fazer os gráficos de ln (I/V 2) versus 1/|V| são 

obtidos do gráfico IxV  do dispositivo em questão, considerando-se uma polaridade de 

cada vez. Em um diodo convencional, a tensão limiar é determinada fazendo-se uma 

extrapolação da curva exponencial na direção do eixo X. O ponto onde a linha cortar o 

eixo X, é o valor aproximado da tensão limiar, como mostra a figura 4-4. Esse método 

foi adotado para dar o valor.de tensão mínimo nos gráficos ln(I/V2) x 1/|V|. Esse valor 

mínimo é requerido para que se inicie o processo de tunelamento, isto é, quando a 

barreira na interface deixa de ter o formato trapezoidal e passa a ser triangular. Esse 

valor de tensão deve ser maior que o valor de tensão obtido, fazendo-se a diferença 

dos valores das funções trabalho dos metais envolvidos no dispositivo, isto é, depois 

da configuração de banda lisa. Essa análise foi feita para todos os dispositivos 

estudados (vários metais) e foi encontrado o mesmo comportamento elétrico, onde
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pode-se usar o modelo de Fowler-Nordheim, como pode ser observado nas figuras a 

seguir:

Tensão (V)

Figura 4-4- Curva (I x V) referente à amostra sanduíche AI/PPV/Ga.

1/1VI 1/1VI

(a) (b)

Figura 4-5- Curvas referentes à amostra AI/PPV/Ga, gráfico 4-4, (a) Al como polaridade negativa,

(b) Ga como polaridade negativa.
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Tensão (V)

Figura 4-6- Curva referente à amostra Al/PPV/Sn.

-5.4-

-5.6-

1 / I V I

(a) (b)

Figura 4-7- Curvas referentes à amostra AL/PPV/Sn, gráfico 4-6, (a) Al como polaridade negativa,

(b) Sn como polaridade negativa.
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Tensão (V)

Figura 4-8- Curva referente à amostra AI/PPV/Au.

1 / 1VI 1 / IVI

(a) (b)

Figura 4-9- Curvas referentes à amostra AI/PPV/Au, gráfico 4-8, (a) Al como polaridade negativa,

(b) Au como polaridade negativa.
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Tensão (V)

Figura 4-10- Curva referente à amostra AL/PPV/Ag.

1 /1 v  i 

(a)

1/ IVI

(b)

Figura 4-11- Curvas referentes à amostra AI/PPV/Ag, gráfico 4-10, (a) Al como polaridade negativa,

(b) Ag como polaridade negativa.
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4.2 Instabilidade do contato de prata:

Em dispositivos AI/PPV/Ag, foi observado um comportamento instável do 

contato de prata sobre o PPV. Serão apresentadas curvas ( I x V ), difratograma de raio- 

X, e fotos de microscopia óptica e eletrônica de varredura, evidenciando as 

propriedades deste contato.

<0
■

0)
■o
<e
■o
'55c
d)

M ( 1 1 U  =  I  m

N T- CM cõ CMw  CM

I T ̂-»A,— ‘r< yf i M »fII11 m ijVrif jY> > ^  l1tíL ^
TTTTI" I f 111 1 111 H T IV n  I 1 1

4 0 5 0
T
6 0

r
7 0

f r "i-i "i 
8 0

20 ( Graus)

Figura 4-12-Difratograma de raio-X do filme de prata sobre o PPV.

Fazendo-se experimentos de difração de raio-X em prata evaporada sobre o 

PPV (figura 4-12), observa-se que a prata possui um alto grau de orientação na direção 

[111]. O fator de orientação M(111) é definido por:
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M{\ 11) = y 2- Eq.(4-1)
P

onde, I n = /(lll)//(2 00 ) representa a relação de intensidades medidas, e 

I p = / ( l l  l)//(200) intensidade para o pó, obtida de JCPD S61, ( l(hkl) é a intensidade do 

pico de raio-X associado com o plano de índices de Miller (hkl).

O fator de orientação é igual a um, quando o filme não possui orientação 

preferencial, mas o filme de prata tem o fator de orientação em torno de oito.

Essa texturização no filme, foi encontrada apenas para o contato de prata. 

Foram feitos experimentos usando raios-X em outros filmes metálicos sobre o PPV, 

como o ouro e o cobre, e nenhuma orientação preferencial foi detectada. A importância 

em se estudar o grau de orientação de um filme metálico sobre o polímero, deve-se ao 

fato de que alguns metais apresentam uma dependência da função trabalho com a 

orientação do metal, como é o caso da prata, do ouro, da platina e do cobre.

As curvas (IxV ) foram obtidas de duas maneiras diferentes, para evidenciar 

quando ocorre a mudança no comportamento elétrico da interface Ag/PPV. Primeiro, 

para uma tensão de pico da função triângular de 2 V.i.e.,corrente baixa, apresentada 

na Figura 4-13. Segundo, para uma tensão máxima de pico de 3V, i.e., corrente alta, 

apresentada Figura 4-14. Nos dois casos, sempre se considerou o eletrodo de prata, 

como o contato negativo. Foi aplicado uma rampa de tensão para três períodos 

positivos da função triângular.
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Tensão (V)

Figura 4-13-Curva referente à amostra de AI/PPV/Ag, para tensão máxima aplicada 2V.

No primeiro caso (Figura 4-13) a curva (IxV ), vai e volta sobre ela mesma, nos três 

períodos considerados, demostrando uma estabilidade do contato de prata, para essa 

faixa de tensão e corrente.

Figura 4-14- Curva referente à amostra AI/PPV/Ag, para tensão máxima aplicada 3V.
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No segundo caso (Figura 4-14), pode-se notar que o comportamento elétrico na 

interface Ag/PPV é instável, havendo um decréscimo no valor da corrente , a cada novo 

período. Comparando-se os valores de corrente para esses dois casos, verifica-se que 

o segundo apresenta uma corrente máxima, quase 1000 vezes maior que o primeiro. 

Aliado a este valor bem maior da corrente, a região do contato ficou opaca, diferente 

do primeiro caso, onde permaneceu espelhada (observação a olho nu). 

Usou-se microscopia óptica (Figura 4-15) e microscopia eletrônica de varredura 

(Figura 4-16,4-17), a fim de caracterizar a morfologia da superfície dos contatos de 

prata para os dois casos acima. Na figura 4-15, onde foi usada microscopia óptica, 

pode-se notar a diferença dos filmes de ambos os contatos , e evidenciar a opacidade 

do filme exposto a 3V . 

2V 

3V 

Figura 4-15-Foto dos contatos de prata expostos a diferentes tensões 2V e 3V. 
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Para entender melhor o que poderia estar accntecendo com a morfologia do 

filme de prata exposto a correntes altas, fêz-se microscopia eletrônica de varredura, 

como apresentada na Figura 4-16. Pode-se notar a diferença drástica na morfologia do 

filme. O filme se descola do PPV e se enrola. Em experimentos de tratamento térmico 

do filme de Ag sobre PPV, observou-se que essa destruição do filme de prata, não 

está relacionada com o calor dissipado pela corrente no dispositivo. Sendo assim, 

submeteu-se um dispositivo AI/PPV/Ag aos mesmos valores de corrente que o 

segundo caso (2mA), porém agora com a polaridade invertida, isto é, com o contato de 

alumínio sob polaridade negativa. Nenhuma mudança no filme de prata foi detectada, 

como mostra a figura 4-17. Analisando essa diferença comportamental, conclui-se que 

a destruição do filme de Ag está associado à polarização do polímero na interface 

Ag/PPV, fazendo com que o filme de prata perca a adesão e se enrole.

Figura 4-16-Foto de microscopia eletrônica de varredura referente ao contato dè prata exposto a tensão
máxima de 3V.
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Figura 4-17-Fotode microscopia eletrônica de varredura, referente ao contato de prata exposto à mesma 
densidade de corrente que na figura 4-15, porém com o contato de prata tendo a polaridade positiva, em

relação ao alumínio.

4.3 Análise dos resultados experimentais:

Pode-se reescrever a equação de Fowler-Nordheim (Equação 3-1), 

considerando-se a amostra, como um capacitor de placas planas paralelas, isto é, o 

campo aplicado é escrito como F =V  / d , onde V=Tensão e d=espessura do 

polímero.
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* b X 8 W é ° e © L ?  L<7n 7T~

/ = C
d

f-bd
i r

(Eq. 4-2)

ou,

ln
KV

bd_
V (Eq. 4-3)

^ , 8jz jlm *  \
Onde b = — ^  q>2 e <p -  altura da barreira, como visto no capítulo 3.

Derivando a equação 4-2 em relação a W

pode-se obter informações sobre a altura da barreira, considerando a derivada em 

gráficos de ln (I/V 2) versus 1/|V|, mostrados anteriormente.

Assume-se que a configuração de bandas para os dispositivos em sanduíche,
★

pode ser aproximada por uma estrutura de banda rígida , e que os portadores de carga 

são elétrons, como mostrado na Figura 4-18.

* Considerando a inexistência de estados superficiais de carga e de estados localizados que formariam camada de depleçâo.
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Nível de vácuo

Polímero

Nível de vácuo

Figura 4-18-Diagrama de bandas (a) banda lisa (b) sob aplicação de um campo externo.

Podendo-se escrever uma equação, como a Eq.4-3, para cada contato, fazendo

<P = (</> ~ x)  então:

« , = ■(*>- t f  <E<’ -4-5>
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8n d  ^2m * i \
«> ■ — 3* ------- ( * " * ) (Eq. 4-6)

Alternando-se a polaridade do campo aplicado no dispositivo, não se altera o 
*

portador emitido , podendo-se fazer a razão, entre as equações 4-4 e 4-5, e 

simplificar as constantes:

a ,
a  ~

a .

3
r  A
£ i_ z J L  

-  x.
(Eq. 4-7)

Da qual pode-se obter o valor da afinidade eletrônica,

X = <P\ ~ â <t>2 
2

1 -  a 3

(Eq. 4-8)

X = 7  a ^ 2 + a 3<|)1 -o t3^,

1 - a 3
(Eq. 4-9)

ou,

r  2  ̂
a 3

2

v 1 - a 3/
(Eq. 4-10)

pois os valores das funções trabalho dos metais, são conhecidos (tabela 4-2) e o valor 

de a, foi medido para cada dispositivo investigado (tabela 4-3).

Eg »  2<pi e  Eg »  2<p2 ou  Eg «  2epi e Eg << 2<P2.
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Tabela 4-2-Funçòès trabalho1621 dos metais usados.

Metal Função trabalho (eV)
Al 4,28
Ag 4,26
Au 5,1
Ga 4,2
in 4,12
Sn 4,42

Tabela 4-3 Valores para a razão entre as derivadas dos gráficos de Fowler-Nordheim.

Dispositivo «Al «Metal <X=CCA|/óCMetal

Al/PPV/ln -8,953 -3,441 2,66
AI/PPV/Ga -3,823 -2,645 1,44

AI/PPV/Ag -2,352 -1,779 1,29

Al/PPV/Sn -0,585 -0,847 0,69

AI/PPV/Au -0,428 -2,044 0,20

Tabela 4-4-Valores para a afinidade eletrônica obtidos com diferentes dispositivos.

Dispositivo X (eV)
AI/PPV/Ag 4,31
AI/PPV/Au 3,83
AI/PPV/Ga 3,91
Al/PPV/ln 3,94
Al/PPV/Sn 3,78
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O valor para a afinidade eletrônica do PPV é de 3.87±0.06 eV, calculado a partir 

da média dos valores de afinidade eletrônica obtidos por esse método, em diferentes 

dispositivos, como mostra a tabela 4-3 e desconsiderando-se o valor obtido pela 

amostra AI/PPV/Ag.

Gomo visto anteriormente, o filme de prata tem uma dependência entre o valor 

da função trabalho e o grau de orientação do filme. O filme de prata sobre o PPV é 

texturizado na direção [111]. Não se sabe quanto essa texturização modifica o valor da 

função trabalho para o filme de prata. Para obter-se um valor corrigido para a função 

trabalho da prata, seria nescessário conhecer a estrutura das primeiras camadas 

atômicas do filme metálico. Isso não é possível fazer com a técnica de difração de 

raios-X na geometria Bragg-Brentano, porque quando se analisa um filme metálico 

muito fino, a flutuação nas medidas é muito grande, inviabilizando qualquer conclusão. 

Por esse motivo, faz-se necessário desconsiderar o valor obtido com o dispositivo de 

contato de prata, porque esse valor foi calculado usando-se o valor da função trabalho 

tabelado para a prata policristalina. Pode-se ainda notar que os valores obtidos 

experimentalmente, são mascarados pela pequena diferença entre os valores das 

funções trabalho do alumínio e da prata, quando utilizada na Equação 4-10.

Usando-se o valor médio obtido para a afinidade eletrônica do PPV, pode-se 

calcular o valor aproximado para as alturas de barreiras de potencial, criadas nas 

interfaces de diferentes metais com PPV.

Tabela 4-5 Valores calculados para alturas de barreiras de potenciais nas interfaces
PPV/metais.

Metal Altura da barreira <p (eV)
In 0.25

Ga 0.33
Al 0.41
Sn 0.55
Au 1.23
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Analizando-se a razão das derivadas dada por:

a  =
a ,

a  2
' 4\ -  z ) 2
J i  ~ X )

(Eq.4-7)

isto é a=ocAi/ametai , conjuntamente com o valor das funções trabalho dos metais nos 

diferentes dispositivos, percebeu-se que essa razão deve ser maior que a unidade, 

para metais com valores de funções trabalho menores que o valor da função trabalho 

do alumínio, e que a razão deve ser menor que a unidade, para metais com funções 

trabalho maiores que a do alumínio, como apresentado na tabela 4-3.
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5. Discussão

Neste capítulo é apresentado um modelo geral para indentificar e/ou prever o 

tipo de portador responsável pela condução no polímero (elétrons ou buracos), sendo 

também discutidas, a validade deste modelo geral e do modelo apresentado 

anteriormente, para obtenção da afinidade eletrônica do PPV. Compara-se o valor 

obtido para o %, neste trabalho, com valores da literatura.

5.1 Modelo geral para identificar e/ou prever a carga dos portadores:

Como visto anteriormente a estrutura de bandas para um dispositivo sanduíche 

M/PP V/M, é apresentado na figura 5-1.

Nível de vácuo

PPV

Figura 5-1-Estrutura de bandas para o sanduíche M/PPV/M.
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A corrente tem dependência exponencial com a altura de barreira (<p) e a tensão. 

Para obter-se condução majoritária de um tipo de portador, deve-se necessariamente, 

obdecer à seguinte relação:

<Pi * E g -<Pi (Eq. 5-1)

onde, se q>i < E g - <p2 a condução será majoritariamente por elétrons e, se <pi > E g - <& 

a condução será majoritariamente por buracos. Substituindo-se na equação 5-1 <pi 

por (fa - x) e <p2 por (fo - %), tem-se:

(I) Para a condução ser majoritariamente por elétrons, deve-se obedecer:

<f>\ +</>2 < E g +2% (Eq. 5-2)

(II) Para a condução ser majoritariamente por buracos, deve-se obedecer:

01 +02 > E g +^X (Eq. 5-3)

Esse modelo também pode ser usado para analisar os resultados obtidos. O 

PPV tem o valor do gap em torno de Eg  =2,7 eV, que somado a duas vezes o valor de 

,£=3,87 eV, obtém-se o valor de 10,44 eV.

Analisando como exemplo, o caso do dispositivo Al/PPV/Sn, onde tomando-se 

4,28 eV e <j>sn= 4,42 eV, chega-se à soma de 8,70 eV. Conclui-se que o valor da

*Eg><Pl +<f>2
f O valor do gap para o PPV é obtjdo por medida de absorção ótica na faixa de luz visível
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soma das funções trabalho é menor que o va.or para (Eg + 2%), sendo a condução 

majoritária, feita por elétrons, comforme concluído no capítulo anterior. Essa mesma 

análise pode ser feita para todos os casos anteriores, confirmando o resultado sobre o 

tipo de portador majoritário nos dispositivos.

Desta maneira, percebe-se que para permitir que a condução majoritária seja 

feita por portadores positivos (buracos), deve-se usar contatos metálicos com função 

trabalho de valor alto, como é o caso da platina ( fa  = 5,6 eV)160- ou ITO (do inglês 

indiaum tin oxide, óxido de índio-estanho) (faro = 4,7 eV)[191.

Por outro lado, para se obter um diodo emissor de luz eficiente, necessita-se

que:

( p , = E g - ( p 2 (Eq. 5-4)

isto é,

+ 2 *  (Eq. 5-5)

deve-se achar dois materiais que, somando-se os valores de suas funções trabalho 

chegue-se muito próximo do valor 10.44 eV. É difícil de achar um contato transparente 

com função trabalho alta para compor o dispositivo ideal, pois o ITO que é vendido 

comercialmente, como visto, tem função trabalho baixa para tal feito. Neste momento, 

ressalta-se a importância de se fabricar um contato transparente para dispositivos, que 

possilbilite ter sua função trabalho modificada, como é o caso do óxido de estanho 

fabricado aqui, ver referência [12].
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5.2 -  Análise do modelo usado para obtenção do valor da afinidade 
eletrônica do PPV e comparação desse valor com a literatura.

Baseando-se nos resultados obtidos em curvas IxV, pode-se assumir a 

inexistência de estados superficiais de carga e de estados localizados, responsáveis 

pela formação de camada de depleção, no modelo para a obtensão de %. Observa-se 

que as curvas são independentes da temperatura e fortemente dependentes do campo 

aplicado, fazendo valer a teoria de tunelamento de Fowler-Nordheim (banda rígida).

Apesar dessa teoria explicar os resultados aqui descritos, pesquisadores em 

Cambridge1631 U.K., reportaram resultados de curvas IxV dos mesmos tipos de 

dispositivos M/PPV/M, onde presenciou-se um comportamento diferente, sugerindo ser 

um efeito decorrente de carga espacial limitada (zona de depleção). Esse efeito foi 

atribuído à presença de átomos de oxigênio no polímero, que estariam formando 

armadilhas para elétrons. Apesar de ter sido reportado que o efeito decorrente de 

carga espacial limitada, era devido à presença de átomos de oxigênio, é difícil de 

explicar quando a contaminação aconteceu, porque segundo o relato, a conversão do 

polímero e a evaporação dos contatos, é feita sob vácuo ininterrupto. No Laboratório 

de Materiais-UFPR, faz-se a conversão sob atmosfera de argônio, mas depois, tira-se 

a amostra do forno para fazer a evaporação dos contatos, sem tomar cuidados 

especiais anti-oxidação. Nenhum efeito acentuado de camada de depleção na 

interface, foi observado. Dessa maneira, o efeito reportado não deve ser causado por 

átomos de oxigênio, ou então a oxidação se dá durante estágios anteriores à 

conversão do polímero. Pode-se concluir que o polímero (PPV) sintetizado aqui no 

Brasil, no Instituto de Química da USP/São Carlos, é de qualidade superior, não 

possuindo impurezas em níveis de concentração tão elevados, quanto os do material 

usado pelo grupo de Cambridge.

O modelo de banda rígida tem sido usado por muitos pesquisadores, para 

explicar com sucesso seus resultados em amostras feitas com PPV ou outros 

polímeros conjugados. Um trabalho pioneiro no uso do modelo de banda rígida para 

explicar a condução em polímeros conjugados, foi publicado por I.D .Parker119,641 em 

1994. Usando esse modelo e a teoria de Fowler-Nordheim para descrever o
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comportamento elétrico em dispositivos M/MEH-PPV/M (onde MEH-PPV (poly(2-

methoxy-5-2-ethyl-hexoxy)-1,4-phenylene-vinylene), Parker obteve a altura de barreira

nas interfaces, diretamente da equação de Fowler-Nordheim (Equação 3-1). Para

tanto, considerou o valor para a massa efetiva do elétron no PPV, como sendo igual à

massa do elétron livre. Teve ainda que utilizar o valor da espessura do filme polimérico.

Isto se constitui em um problema, porque além da massa efetiva do elétron não ser

conhecida para o PPV , a medida de espessura do filme não é confiável. A superfície
*

de um filme polimérico feito por “spin coating” ou “casting ”, que já é um pouco rugosa, 

torna-se mais irregular, depois do processo de evaporação dos contatos metálicos. 

Como as grandezas tem dependência exponencial na Equação 3-1, qualquer 

aproximação pode incorrer em um erro muito grande no resultado.

Já o modelo apresentado nesta dissertação, utiliza-se da derivada da equação 

de Fowler-Nordheim, apresentando uma grande vantagem, pois como a equação para 

a afinidade eletrônica é obtida, fazendo-se a razão das derivadas, não há necessidade 

de fazer aproximações para as grandezas envolvidas, nem assumir valores para a 

massa efetiva do elétron no PPV, ou o valor da espessura da camada polimérica.

Nos dois trabalhos, a forma da barreira é suposta como sendo triangular, na 

interface. Desvios neste formato podem ocorrer, pois a forma e a altura da barreira, 

são fortemente dependentes do contato metálico considerado. As propriedades na 

interface, são sensíveis ao acoplamento do contato metal/polímero.

Estudos têm sido feitos e reportados na literatura usando-se espectroscopia de 

fotoemissão[65] de raios-X (XPS) e de ultravioleta (UPS) em interfaces metal/polímero. 

Tenta-se entender como é formada a interface de cada metal/polímero. T.P.Nguyen e 

outros1661 reportam resultados de XPS em estruturas de metal/(poly para- 

fenileno)/metal, para vários metais. Apesar desses estudos estarem relacionados com 

outro polímero, é valioso comentar alguns resultados. A interface M/PPP formada, 

depende fortemente do metal em questão. Para os metais ouro, cromo e cobre, 

verificou-se a formação de aglomerados (“clusters”) sobre o filme, mas não se detectou 

a formação de ligação química com o polímero. Contrariamente ao caso dos contatos

* Técnica de casting : consiste em cobrir a superfície requerida para deposição do polímero com o polímero diluído geralmente em 
água. Espera-se evaporar o solvente formando o filme polimérico.
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•  [67 681
de alumínio e níquel, que reagem quifificamente. No caso da interface Al/polímero • ,

Í691
o estudo tem sido aprofundado. Em artigo reportado por Lõgdlund e Brèdas , a 

interface Al/PPV é investigada, constatando-se que o alumínio realmente reage 

quimicamente com o PPV, formando AI2/PPV, em duas estruturas energéticamente 

favoráveis, Figura 5-2, (a) dois átomos de Al interagindo com o grupo vinilênico e (b), 

dois átomos de Al interagindo com o anel fenilênico. Em ambos os casos, cada átomo 

de alumínio tende a formar uma ligação covalente com um átomo de carbono.

(b)

Figura 5-2-Estruturas favoráveis para Afe/PPV, os dois átomos de Al interagindo com (a) grupo vinilênico
(b) grupo fenilênico.

Em artigo reportado por P.Dannetun e outros[70], verificou-se, que durante o 

estágio inicial de formação da interface AI/PPV, ou considerando o átomo de alumínio 

como impureza, a estrutura energéticamente favorável ocorre quando um átomo de 

alumínio reage com um dos carbonos do grupo vinilênico, quebrando a dupla ligação.

Voltando à discussão do modelo, nota-se que a equação para a obtenção da 

afinidade eletrônica do PPV, é muito dependente dos resultados experimentais, isto é,
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das derivadas em gráficos de Fowler-N„rdheim. Por esse motivo, vem a nescessidade 

de se analisar a dependência do termo a2/3/(1-a2/3), para qualquer valor de a dado, e 

observar sua variação. Pode-se então fazer um gráfico de a  versus a2/3/(1-a2/3), 

apresentado na Figura 5-3.

a
Figura 5-3-Gráfico apresentando a dependência entre a razão das derivadas a e o termo encontrado na

equação para obtenção da afinidade eletrônica.

Nota-se que a variação é muito grande, inclusive havendo uma descontinuidade 

para a-1. Essa descontinuidade impede o uso da equação para a afinidade eletrônica, 

quando as alturas das barreiras são iguais para os dois contatos do dispositivo. 

Considerando a Tabela 5-1, observa-se a variação para a e para o termo a.m l{'\-a2JZ). 

A variação no valor deste termo é muito grande comparada com a, e é compensada 

pela diferença no valor das funções trabalho para cada dispositivo que são valores
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tabelados, externos ao modelo, fin d o  em vista esse argumento, o valor obtido para a 

afinidade eletrônica do PPV, considerando-se todos os dispositivos, é muito bom, 

Assim obtém-se um valor final para a afinidade eletrônica, com uma variação de 1,5%, 

usando-se uma equação que possui termos que variam drasticamente. Dessa maneira, 

conclui-se que é devido a uma razão física, evidenciada experimentalmente.

Tabela 5-1- Variação do valor de a medido com o termo a2/3/(1-a2/3)

Dispositivo a a2/3/(1-a2ra)

Al/PPV/ln 2.66 -2.08

AI/PPV/Ga 1.44 -4.63

AI/PPV/Ag 1.29 -6.43

Al/PPV/Sn 0.69 3.52

AI/PPV/Au 0.20 0.51

Não existe, reportado na literatura, um valor para a afinidade eletrônica do PPV 

medido experimentalmente, inviabilizando comparações.

Para efeito de ilustração, pode-se comentar sobre as medidas experimentais em 

junções metal/ZnTPP reportadas por Y.Harima e outros, relacionando a função 

trabalho dos metais com o potencial de difusão em barreiras Schottky. Nesse trabalho, 

o potencial de difusão foi obtido de curvas IxV  em dispositivos de 

metal/ZrtTPP/metal/vidro, sob iluminação feita pelo vidro com luz branca. Quando a 

fotocorrente é zero, o valor para o potencial de difusão pode ser obtido, pois neste 

momento, o polímero tem suas bandas de condução e valência, planas, Usando-se a 

regra de Mott-Schottky:
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eVd =±(0s - 0 m) (Eq. 5-6)

onde <(>s representa a função trabalho do semicondutor, (j>m a função trabalho do metal e 

Vd o potencial de difusão.

Dessa maneira Y.Harima obteve o valor para a função trabalho do polímero 

ZnTPP sólido.

Tanto no trabalho citado, como no trabalho apresentado nesta dissertação, a 

acuracidade dos valores obtidos <|>s ou %, são dependentes do valores reais para <|>m. No 

caso desta dissertação, este fato não se constitui em um problema sério porque o valor 

para a afinidade eletrônica, foi obtido fazendo-se a média de valores medidos para 

diferentes metais, reduzindo o erro experimental. Além disso, como foi visto, a 

dependência do valor de x. é muito mais crítica com os valores das derivadas. Como 

pode ser observado na figura 5-4, qualquer variação no valor medido para a, implica 

em uma variação muito grande do termo da equação, principalmente na região em 

torno da unidade, que é a região de trabalho.

Existe reportado um valor teórico171721 para %, calculado pelo método do 

hamiltoniano efetivo para uma cadeia unidimensional. O valor para a afinidade 

eletrônica obtido é x^.OõeV1731 (esse valor é válido para o PPV na fase gasosa). No 

estado sólido, corrige-se esse valor por um fator 2.3(741eV, chegando ao valor para a 

afinidade eletrônica, de x=2-7eV. Este valor 2.7eV é largamente usado pelos 

pesquisadores, para explicar os seus resultados experimentais em diodos emissores 

de luz. Porém, esse fator de correção do estado sólido, não tem uma comprovação 

experimental para o PPV, ele é usado porque tem se mostrado adequado para outros 

polímeros175'761 e conveniente, para explicar alguns resultados1771 obtidos com 

dispositivos à base de PPV.

Considerando-se o valor aqui medido, para a afinidade eletrônica do PPV e 

comparando-se com o que a literatura oferece, a diferença com os demais valores, 

está dentro de um limite aceitável, estando o resultado obtido, próximo dos valores
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teoricamente calculados. Alérvi disso, não se deve aceitar a correção de 2.3 eV s*m 

nenhuma evidência experimental, principalmente se for levado em conta, o fato de que 

essa correção foi estabelecida a partir de cálculos e medidas efetuadas em outros 

polímeros. O valor adequado para este fator de correção para o PPV, é em torno de

1.2 eV, já que é um valor que tem evidência experimental, pois foi obtido fazendo-se a 

diferença do valor teórico x=5.05 eV com o valor obtido experimentalmente x=3.87 eV 

da afinidade eletrônica do PPV.
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6. Conclusão

Esta dissertação apresenta um método experimental inédito para a obtenção do 

valor da afinidade eletrônica, em polímeros conjugados, bem como as alturas de 

barreiras de potencial criadas em interfaces metal/polímero.

Para tanto, ,usou-se o polímero PPV (poli p-fenileno vinileno) e contatos 

metálicos. A caracterização foi feita em amostras de estrutura sanduíche (M/PPV/M), 
através de medidas de corrente de tunelamento de Fowler-Nordheim. A teoria de 

Fowler-Nordheim pôde aqui ser usada, porque as interfaces M/PPV não apresentam 

camada de depleção, podendo ser usado o modelo de banda rígida, para explicar o 

transporte de carga na interface.

Foi possível obter-se o valor para a afinidade eletrônica do PPV x=3-87 eV- 

fazendo-se uso deste valor obteve-se os valores da altura das barreiras de potencial 

formada nas interfaces M/PPV para os metais Al, Sn, Ga, In, Ag e Au. Outro importante 

e inédito resultado obtido neste trabalho, é o valor para o fator de correção do estado 

sólido, estando em torno de 1.2 eV. Este fator de correção é obtido, fazendo-se a 

subtração do valor para a afinidade eletrônica do PPV, na fase gasosa, calculado 

teoricamente x=5 05 eV e do valor para a afinidade eletrônica do PPV, no estado 

sólido, obtido experimentalmente neste trabalho.

Todos esses resultados são de extrema importância, pois viabilizam 

investigações futuras na área de dispositivos optoeletrônicos, baseados em PPV.
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6.1 Trabalhos futuros

Em continuidade a este trabalho são propostas as seguintes sugestões:

Primeiramente testar o modelo experimental aqui apresentado em outros 

polímeros conjugados, fazendo-se uso da mesma sistemática para a preparação das 

amostras, mesmo método de medida e análise.

Também há interesse em continuar investigando as propriedades elétricas em 

interfaces metal/PPV, para outros metais não usados neste trabalho, principalmente 

em interfaces do PPV/TO, onde TO é o contato transparente de óxido de estanho, 

usado para fabricar o diodo emissor de luz.

Investigar a morfologia e as propriedades estruturais das interfaces metal/PPV 

através de microscopia eletrônica de transmissão, também esta no rol das atividades a 

serem desenvolvidas.

A fim de aperfeiçoar o modelo teórico aqui usado para a análise dos resultados 

experimentais, pode-se considerar a contribuição da camada de óxido na interface 

bem como a texturização do filme metálico.

A possilbilidade de se estudar mais profundamente a interface prata/PPV, 

objetivando dar uma explicação definitiva para o comportamento instável desta 

interface, apresentado neste trabalho, bem como outros metais que possam vir a 

apresentar esse comportamento, é de grande importância para futuras aplicações.
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