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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi o estudo e analises de processos de transferência 

de energia e transferência de elétrons em dispositivos moleculares. 

Para tal fim foi utilizado o polímero de poliestireno (PS) como matriz hospedeira das 

moléculas tendo sido verificado que este material apresenta uma característica de um 

excelente isolante mostrando-se adequado para a fabricação de dispositivos 

moleculares do tipo elétrico e óptico. 

Os dispositivos moleculares ópticos e elétricos foram obtidos pela técnica de “spin 

coating” a partir de soluções contendo o polímero de PS e as moléculas de Alq3 e 

Rh590 em solvente orgânico, mostrando que esta técnica permite a obtenção de 

filmes com espessura de 200nm e rugosidade com RMS da ordem de 2nm. 

Foi verificado que filmes de PS contendo moléculas de Alq3 e Rh590 podem ser 

utilizadas como dispositivos de transferência de energia e  que a eficiência de 

transferência depende da sobreposição da banda de emissão do Alq3, banda de 

absorção da Rh590 e a concentração relativa das moléculas; tendo sido obtido 

dispositivos com ate 86 % de eficiência de transferência. 

Foi verificado que os dispositivos de ITO/PS:Alq3/Al e ITO/PS:Alq3:Rh590/Al 

apresentam mecanismos de transporte do tipo de transporte limitado por cargas 

armadilhadas nos níveis de defeito situadas na região da banda proibida entre o 

HOMO e LUMO das moléculas de Alq3 e Rh590.  

Os dispositivos elétricos de ITO/PS:Alq3/Al mostraram a existência de efeito 

memória  que foram atribuídos a mudanças nos estados de ocupação de níveis 

altamente localizados (armadilhas) e à existência de nano- partículas metálicas no 

interior do filme de PS:Alq3 promovendo a transferência de elétrons por efeitos de 

tunelamento ressonante. 

Os resultados obtidos no presente trabalho em relação aos mecanismos de 

transferência de energia e eletrônica apresentam-se promissores para futuras 

aplicações em dispositivos moleculares como memórias moleculares, chaves 

moleculares, dispositivos de emissão (OLEDs). 

 

 



 

 



 

ABSTRACT  

 

The aim of the present wok was to study and analyses the energy and electron 

transfer process in molecular devices. 

The molecular devices were fabricated by using the polystyrene polymer because 

this material, as it was verified in this work, showed a good insulator features. 

The optical and electrical molecular devices were fabricated by using the spin-

coating techniques from the PS, Alq3 and Rh520 solution in organic solvent. The 

thin film obtained by this technique showed a 200 nm of thickness and 2 nm RMS of 

roughness, that it is a good parameter values in order to obtain a molecular devices. 

The thin film of PS with Alq3 and Rh520 as host molecules acts as a good energy 

transfer device yielding the transfer efficiency of 86%. The transfer efficiency 

showed dependence on relative concentration of molecules in the PS film and in the 

good emission an absorption spectra overlapping of molecules. 

The molecular device of type ITO/PS:Alq3/Al and ITO/PS:Alq3:Rh520/Al used as 

molecular device of electrical type showed that the electrons transfer mechanism is 

limited by charge trapped in the localized level between HOMO and LUMO levels 

of the molecules. The devices of the type ITO/PS:Alq3/Al showed additionally a 

memory and negative resistance features that it was attributed to the change in the 

charge trapped levels due to device polarization and to the existence of Al nano 

particles into the PS film. 

The results obtained in this work showed high cientific and technological relevance 

in order to project and fabricate the molecular devices.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi o estudo e análises de processos de transferência 

de energia e transferência de elétrons em dispositivos moleculares orgânicos. 

Utilizando um filme de poliestireno (PS) como matriz hospedeira para as moléculas 

orgânicas, verificou-se que o filme obtido apresenta excelentes características 

isolantes e que são promissoras para a fabricação de dispositivos moleculares do tipo 

elétrico e óptico. 

 

Na seção 1 é realizada uma descrição do estado da arte dos conhecimentos 

envolvidos na análise e nos processos de filmes finos orgânicos. Principalmente 

aqueles relacionados com transferência de energia e transferência de elétrons em 

dispositivos moleculares orgânicos. 

 

Na seção 2 é apresentado o procedimento experimental adotado para a obtenção dos 

diferentes filmes orgânicos e dispositivos. A estrutura destes dispositivos é baseada 

numa camada de elevada função trabalho (ITO ou SnO2), seguida da deposição por 

“spin-coating” da camada orgânica, seguida por último, da deposição por evaporação 

térmica de uma camada de alumínio. As camadas orgânicas obtidas são compostas 

por PS:Alq3 e PS:Alq3:Rh590. 

 

Na seção 3 são discutidos e analisados o mecanismo de transferência de energia e os 

mecanismos de transferência de elétrons nos dispositivos baseados nos filmes 

orgânicos PS:Alq3 e PS:Alq3:Rh590. 

 

A crescente demanda de dispositivos eletrônicos que desempenham as mais 

diferentes necessidades da sociedade atual tem incentivado a pesquisa e o 

desenvolvimento de novos materiais para o segmento da eletrônica. As 

complexidades das tarefas atuais exigem uma maior velocidade de processamento de 

tal modo que o tempo de resposta não seja excessivo, consequentemente isso 

culmina na demanda de dispositivos mais rápidos. Esta característica por sua vez 

implica na redução dos elementos discretos que compõem o dispositivo como um 

todo, deste modo o atraso associado aos portadores de energia será reduzido também. 
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Tal redução esta associada com a diminuição das capacitâncias. No estágio atual, tem 

sido reportados na literatura elementos eletrônicos com tamanhos da ordem de 

aproximadamente 10Å, é dizer, dispositivos com escala molecular [1]. Por outro 

lado, o tamanho limite de elementos eletrônicos de estado sólido não poderão 

ultrapassar ordens de grandeza de aproximadamente 400Å, para dimensões menores 

que esta, as tecnologias baseados em dispositivos moleculares e pontos quânticos 

irão dominar.  

 

Nesse sentido os precursores destas novas tecnologias são os dispositivos baseados 

em semicondutores orgânicos. Dispositivos fabricados com semicondutores 

orgânicos apresentam características interessantes em aplicações comerciais que 

fazem uso de LEDs, transistores, sensores e células fotovoltaicas; pois permitem o 

acréscimo de recursos sofisticados a um custo plausível em aparelhos de elevado 

consumo.  

 

O trabalho pioneiro desenvolvido por Tang e VanSlyke, e publicado em 1987, com a 

utilização de moléculas orgânicas em aplicações optoeletrônicas demonstrou a 

viabilidade comercial para dispositivos LEDs constituídos de material orgânico 

(OLEDs) [2]. Uma vantagem associada aos OLEDs é a escolha do comprimento de 

onda emitido pelo dispositivo em função da adição ou combinação de dopantes cuja 

emissão é conhecida [3]. Além disso, OLEDs podem ser flexíveis[4], 

transparentes[5] e fabricados a partir de tecnologias baratas como o “spin-coating” 

[6], “casting” [7] e outras. 

 

Após a descoberta de OLEDs de alta eficiência por Tang e VanSlyke, ambos do 

grupo Kodak, grandes avanços aconteceram na comercialização de displays baseados 

em moléculas orgânicas pequenas e polímeros. Em 1999 a Pioneer anunciou o 

primeiro display comercial baseado  na configuração proposta pelo grupo Kodak que 

consiste basicamente na deposição de uma camada de tri-(8-hidroxiquinoline) 

alumínio(Alq3), fenil diamina(NPB) e Ftalocianina cobre(CuPc). Atualmente estes 

displays são utilizados em “backlights” para cristais líquidos, displays informativos 

para eletro-eletrônicos e pequenos displays coloridos para aparelhos portáteis. 
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Outra importante aplicação de materiais orgânicos ocorre na fabricação de 

transistores, e os primeiros trabalhos foram reportados em 1960 [8]. Barbe e 

Westgate analisaram os estados superficiais entre ftalocianinas e contatos de metal 

quando submetido a um campo elétrico dc. Eles associaram os estados superficiais 

com as propriedades de condução do transistor, determinando a região de inclinação 

(“bending”) do nível de energia e a densidade de estados localizados.  Tsumura e 

outros pesquisadores realizaram uma significativa contribuição focados na aplicação 

comercial de transistores orgânicos baseados em filmes finos (OTFTs) [9,10]. No 

entanto a velocidade de resposta destes transistores é uma ordem de grandeza menor 

do que a dos dispositivos inorgânicos de estado sólido devido à baixa mobilidade dos 

portadores nos semicondutores orgânicos, e portanto eles ainda  não são 

competitivos para aplicações que exigem elevada velocidade de processamento. 

Apesar das restrições de tempo de resposta, transistores orgânicos podem ser 

atrativos para aplicações que requerem grande área de atuação, flexibilidade, 

processamento em baixa temperatura e baixo custo. Tais aplicações incluem controle 

de matizes de OLEDs em displays , armazenamento de dados em “smart cards”, 

selos, notas ou crachás de identificação. Atualmente a mobilidade dos OTFTs é 

aproximadamente 2 cm2 V-1 s-1 , enquanto no transistores de filme fino inorgânicos  a 

mobilidade é  de aproximadamente 500 vezes maior. Em 1998 construíram um 

display completamente orgânico, composto de OTFTs e OLEDs baseados em 

moléculas orgânicas pequenas [11]. 

 

Outras aplicações de semicondutores orgânicos são as células fotovoltaicas com 

elevada eficiência de conversão de energia luminosa para energia elétrica. Em 1991, 

O’Regan e Gratzel reportaram a fabricação de células fotovoltaicas baseadas em 

filmes de TiO2 dopados com sensibilizantes orgânicos [12]. Neste tipo de 

dispositivos, o mecanismo de conversão esta associada com a absorção da energia 

luminosa, através da geração de um par elétron lacuna, pelos pigmentos orgânicos, e 

conseqüente transferência dos elétrons para a banda de condução do TiO2  e das 

lacunas para a banda de valência do TiO2. Estas células apresentaram eficiência de 

conversão de aproximadamente 12%.  
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Os mecanismos de transporte de portadores neste tipo de dispositivos dependem 

fortemente das características e propriedades da interface Metal/moléculas orgânicas, 

e interfaces do tipo Moléculas orgânicas/Moléculas orgânicas. Neste sentido, o 

projeto e fabricação de dispositivos passam pelo estudo das interfaces envolvidas no 

processo. 

 

1.1 OLEDs (Organic Ligthing Emmiting Diode) 
 

O primeiro display comercial foi anunciado pela Pioneer e foi baseado em 

dispositivos projetados experimentalmente pela Kodak. A figura 1  ilustra o 

dispositivo de Tang e VanSlyke, o qual foi preparado através da evaporação térmica 

de duas camadas orgânicas sobre um substrato de vidro coberto por oxido de estanho 

e índio (ITO) seguidas de uma metálica. O funcionamento do dispositivo consiste na 

injeção de elétrons na camada de transporte de elétrons(ETL) por meio de um cátodo 

com baixa função trabalho, e injeção de lacunas na camada de transporte de 

lacunas(HTL) por meio de um ânodo com elevada função trabalho. Os portadores 

injetados  são recombinados através das moléculas fluorescentes ou fosforescentes 

introduzidas na ETL. Neste caso o material do ânodo é o ITO e do cátodo é o 

Mg:Ag. A HTL é composta por NPB e a ETL é composta por Alq3, a qual foi 

dopada com coumarina. 

 

 

Figura 1. Estrutura do primeiro dispositivo orgânico comercial[1]. 
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O bom funcionamento destes dispositivos esta associada com a capacidade de 

transferência de cargas de uma camada para outra diferente. Tal transferência 

depende essencialmente das características da interface que separa as camadas. 

Intensas pesquisas investigam as características de diferentes interfaces na busca da 

otimização da eficiência dos OLEDs. 

 

1.2 Engenharia de interfaces nos OLEDs 
 

A estrutura dos dispositivos OLEDs consistem basicamente de um substrato de vidro 

ou PET recoberto por ITO, SnO2 ou FTO(oxido de estanho dopado com flúor), que 

atuam como ânodo. Em seguida é feita a deposição de uma ou mais camadas 

orgânicas por evaporação térmica ou “spin-coating”. Por fim é feita a deposição de 

um cátodo de Al, Mg, Ca ou Li. A espessura do dispositivo final corresponde a 

dezenas de nanômetros. A espessura final das camadas permite um melhor 

desempenho de cada uma das diferentes camadas, e a partir disso é realizada a 

engenharia do dispositivo. As principais características desempenhadas por essas 

camadas são : transporte de portadores e recombinação de pares elétron lacuna. 

 

Medidas de transporte de portadores e eletroluminescência (EL) mostram que metais 

com baixa função trabalho injetam melhor os elétrons do que metais com alta função 

trabalho, e conseqüentemente melhoram o brilho do dispositivo. Por outro lado 

metais com baixa função apresentam alta reatividade e limitam drasticamente a vida 

útil do dispositivo. A fim de aumentar o tempo de vida do dispositivo um metal 

estável e de elevada função trabalho é co-evaporado com o metal reativo, por 

exemplo Mg:Ag e Li:Al [13].  Outras técnicas também apresentaram efeitos 

semelhantes à anterior, como o crescimento de uma fina camada de oxido entre a 

camada orgânica e o metal do cátodo [14]. Em 1997, pesquisadores descobriram um 

meio de aumentar significativamente a injeção de elétron pelo cátodo, e foi através 

da deposição de uma fina camada de LiF entre o ETL e o cátodo de Al [15]. Em 

2004 uma outra técnica importante foi proposta , este processo considera a deposição 

de uma camada de   8-hidroxiquinoline lítio (Liq) entre a camada ETL de Alq3 e o 

cátodo alumínio, de modo a evitar a reação do flúor com as moléculas orgânicas, e 

sem comprometer as vantagens associadas ao LiF [16,17].  Através de uma eficiente 
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engenharia de interface é possível se alcançar um contato cuja barreira seja pequena 

e conseqüentemente uma melhora na eficiência de emissão [18].  

 

Outra área de intensa pesquisa para OLEDs é o tratamento do ITO, um importante 

material na construção de dispositivos optoeletrônicos. ITO é um dos poucos óxidos 

metálicos que combinam varias propriedades interessantes tais como alta 

transmitância na faixa do visível, boa condutividade elétrica e excelente aderência 

em vidro e PET. O tratamento das superfícies de ITO têm contribuído para um 

melhor desempenho dos OLEDs. Tais tratamentos incluem a deposição de uma fina 

camada de carbono [19], PANI [20,21] ou PEDOT[21,22], e a exposição a plasma de 

oxigênio [2,22,23]. Em dispositivos com pequenas moléculas a estabilidade aumenta 

significativamente pela deposição de uma camada de Ftalocianina(CuPc) sobre o 

ITO [24]. Supõe-se que o CuPc diminui a tensão de polarização devido a redução da 

barreira entre o ITO e a HTL. Além disso, reduz a injeção de lacunas pelo ânodo e 

promove um melhor equilíbrio durante a recombinação com os elétrons injetados 

pelo cátodo[25]. Tal equilíbrio diminui a degradação das moléculas provocadas pelo 

acúmulo de cargas. A maior contribuição dada pelo grupo Kodak à tecnologia de 

OLEDs foi a observação de que dispositivos com múltiplas camadas implicam em 

uma baixa tensão de polarização e  em maior estabilidade [2]. Desde o anuncio do 

primeiro OLED de duas camadas, a maioria dos OLEDs é composta por mais de uma 

camada. A característica fundamental para que estes dispositivos emitam luz visível 

é uma diferença energética na interface de recombinação dos pares elétron lacuna 

superior a aproximadamente 2eV. Tal diferença esta associada com o “band gap” da 

molécula responsável pela recombinação. 

 

Uma importante distinção entre semicondutores orgânicos e inorgânicos esta na 

origem dos níveis de energia. Para semicondutores inorgânicos, como o Si, as bandas 

de valência e de condução são determinadas pelas ligações da estrutura tetraedral 

formadas com a hibridização sp3. Estes semicondutores podem ser apropriadamente 

dopados e apresentarem características tipo N ou tipo P. No caso dos semicondutores 

orgânicos os níveis de energia ocupados e  não ocupados são formados por ligações 

sp2 e π das estruturas planares. As ligações π formam o mais energético orbital 

molecular ocupado (HOMO) e o estado excitado π* o menos energético orbital 



7 

molecular não ocupado (LUMO).  A figura 2 apresenta algumas moléculas 

tipicamente utilizadas em OLEDs. 

 

 

Figura 2. Algumas moléculas tipicamente utilizadas em dispositivos orgânicos, Alq3 

(tri(8-hidroxiquinouline) alumínio), NPB (fenil diamina) e CuPc (ftalocianina cobre). 

 

Os níveis energéticos de uma interface podem ser analisados pela técnica 

espectroscopia de foto-emissão que permite identificar os níveis de energia dos 

elétrons dos estados ocupados. Na maioria das interfaces em OLEDs várias 

interações podem ocorrer, como transferência de carga através da interface, reações 

químicas e inclinação do nível energético.  As figuras 3(a)-3(d) exibem 

esquematicamente estes mecanismos. Figura 3(a) representa um típico sólido 

molecular, onde o LUMO e o HOMO são indicados como linhas sólidas. Para a 

maioria dos filmes orgânicos o valor do HOMO é de aproximadamente 5,6 eV 

abaixo do nível do vácuo, medidos através de espectroscopia de fotoelétron no 

ultravioleta (UPS – “ultraviolet photoelectron spectroscopy”) ou na região de raio-X 

(XPS – “x-ray photoelectron spectroscopy”). Os estados não ocupados podem ser 

medidos com espectroscopia de fotoelétron inversa ou por NEXAFS (“near edge x-

ray absorption fine structure spectroscopy”). Quando estas espectroscopias não estão 

disponíveis, é possível estimar o valor do LUMO por meio do “gap” óptico do sólido 

orgânico. Os níveis de núcleo (níveis mais profundos) correspondente aos átomos de 

carbono e outros estão representados pelos pontos pretos e possuem níveis de energia 

mais afastados, em relação ao vácuo, do que o HOMO. As linhas pontilhadas 

indicam as variações do HOMO e LUMO, e a linha tracejada indica o nível de 

Fermi. 
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Quando um metal é depositado sobre a superfície de um sólido molecular existem 

três efeitos principais, os quais estão ilustrados nas figuras 3(b) a 3(d). Na figura 

3(b), o metal doa um elétron para a molécula e este induz um dipolo na interface e 

aumenta o nível de Fermi. Neste caso os níveis energéticos profundos dos átomos 

não sofrem deslocamento significativo [26]. Porém, caso ocorra a formação de novos 

estados nos níveis profundos haverá deslocamento destes níveis energéticos 

preexistentes. Johannson et al mostraram que metais com baixa função trabalho 

quando em contato com as moléculas de Alq3 formam nesta um estado ocupado no 

“band gap” [27]. Este novo estado produz uma característica singular para o 

transporte de cargas desde o metal para as moléculas de Alq3, como observado 

experimentalmente [28]. Um outro efeito importante observado na interface é a 

inclinação dos níveis de energia da molécula em relação ao vácuo, como exibe a 

figura 3(c). O último efeito corresponde à reação de átomos de metal com moléculas 

orgânicas e a formação de novas espécies na interface, cujos níveis de energia podem 

ser significativamente diferentes daqueles existentes antes da reação, a figura 3(d) 

corresponde a este efeito. Além desses efeitos junto à interface, podem ocorrer os 

mesmos efeitos no “bulk” no caso da difusão do átomo metálico para o interior do 

filme orgânico[29]. 
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Figura 3. Ilustração das diferentes reações e transferências de carga numa interface. 

(a) ilustra os níveis de energia para um filme orgânico, (b) ilustra o mecanismo para 

a transferência de carga, (c) ilustra a inclinação dos níveis de energia, (d) ilustra um 

reação química com um átomo metálico. 

 

1.3 Espectroscopia de Fotoelétron 
 

As técnicas XPS(“x-ray photoelectron spectroscopy”), UPS(“ultraviolet 

photoelectron spectroscopy”) e NEXAFS(“near edge x-ray absorption fine structure 

spectroscopy”) são aplicadas com sucesso na análise de interfaces metal/moléculas 

orgânicas. A qualidade desta análise esta intimamente vinculada com a quantidade de 

átomos na superfície da interface em relação aos átomos de “bulk”. Quanto maior for 

a quantidade de átomos no “bulk” em relação aos que compõem a superfície da 

interface pior será a contribuição, ao sinal medido, dos átomos da superfície. Além 

dos átomos do “bulk” os eventuais contaminantes também devem ser eliminados a 

fim de se evitar interferências na medida. Tais contaminantes incluem inclusive a 

eliminarão de partículas gasosas na câmara de medida. A pressão condizente com 

esta minimização de partículas é da ordem de 10-10 Torr [30].  
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Através de um modelo cinético simples podemos mostrar a importância de um 

ambiente extremamente limpo nas técnicas acima descritas. Da teoria cinética pode-

se calcular a taxa ρ de impacto dos átomos na superfície através da seguinte equação. 

 

ρ = 
mkT
P
π2

 

  

Onde P é a pressão ambiente, m é a massa dos átomos, k é a constante de Boltzmann 

e T é a temperatura. Assumindo uma câmara com nitrogênio e temperatura e pressão 

iguais a 300K e 10-6 Torr, obtém-se pela equação ρ igual a 5x1014 cm-2 s-1 . Supondo 

que todo o átomo que se choque com a superfície fique aderido nela, em 2s formar-se 

uma monocamada de átomos nela. Este exemplo mostra que para pressões superiores 

a 10-6 Torr a medida fatalmente sofrerá interferência do meio. Assim, estudos de 

superfícies pelas técnicas acima indicadas requerem de ambientes altamente 

controlados com pressões da ordem de 10-10 Torr. 

 

Espectroscopia de fotoelétrons  é baseada na criação de fotoelétrons por meio da 

interação entre fótons irradiados e a amostra. Os elétrons ejetados podem ter sua 

origem numa ampla faixa de níveis energéticos, desde níveis próximos do nível de 

Fermi ate os níveis de núcleo (níveis profundos) do átomo. Nesta técnica, a energia 

cinética do elétron ejetado da amostra pode ser calculada através da seguinte 

equação: 

 

Ek = hν – EB – Φ      (1) 

  

Onde Φ representa a função trabalho e está associado com a energia para o elétron 

alcançar o nível de vácuo, EB representa a energia de ligação em relação ao nível de 

Fermi e hν é a energia do fóton de excitação. A figura 4 ilustra a origem dos 

fotoelétrons dos níveis de energia ocupados, podendo ser da banda de valência no 

caso de semicondutores inorgânicos, ou HOMO no caso de semicondutores 

orgânicos, ou dos estados de níveis atômicos profundos. Para espectroscopia de 

níveis atômicos profundos são utilizados fótons provenientes de uma fonte de raios-

X (XPS). Já uma fonte ultravioleta é utilizada para o estudo espectroscópico de 
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níveis de energia do HOMO (UPS). Apesar de que, a técnica XPS esta diretamente 

vinculada com a energia de ligação dos elétrons pertencentes aos níveis profundos do 

átomo, é possível de se perceber deslocamentos no espectro de energia de ligação 

devido à presença dos átomos vizinhos [31]. Os picos de energia presentes no 

espectro são identificados através da comparação com os espectros de emissão já 

catalogados em livros de referência. É importante salientar que os picos encontrados 

não correspondem exatamente aos catalogados, pois os átomos vizinhos influem na 

energia dos átomos profundos e justamente esses deslocamentos permitem extrair 

informação da característica da interface em estudo. 

 

Figura 4. Princípio de funcionamento da espectroscopia de fotoelétron, ilustrando o 

efeito de fotoemissão. 

 

As interações responsáveis pelas mudanças nas energias de ligação  das diferentes 

espécies químicas podem ser modeladas de forma simples. Em uma primeira 

aproximação, a energia dos elétrons profundos depende da atração Colombiana que 

os núcleos exercem e da repulsão de todos os outros elétrons do sistema, 

negligenciando o efeito de muitos corpos. A variação na energia de ligação, ΔE, 

provocada por uma mudança de átomos vizinhos promoverá uma redistribuição de 
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cargas no nível HOMO. A mudança da energia de ligação ΔE(A,B) de um particular 

nível profundo para dois compostos diferentes, A e B, foi originalmente descrito por 

Gelius[32] como 

 

ΔE(A, B) = Kc ( qA - qB ) + (VA - VB)       (2) 

 

O primeiro termo Kc( qA - qB ) descreve a diferença para a interação elétron-elétron 

entre cargas dos orbitais de núcleo “c” e cargas nos níveis de energia HOMO qA e qB 

, respectivamente.  A constante Kc modela o acoplamento entre os elétrons profundos 

e do HOMO. O segundo termo tem a característica de um potencial de Madelung, 

onde a somatória esta definida sobre as contribuições dos potenciais de todas as 

outras cargas iônicas qj centradas nas posições Rij do elétron em relação ao átomo i, 

expressa através da seguinte equação. 

 

Vi = ∑
≠ ji ij

j

R
q

   

 

Cada termo da equação (2) tem um valor da ordem de 10 eV, no entanto, a soma de 

ambos termos é da ordem de algumas unidades de eV devido a que os íons exercem 

atração sobre os elétrons, já os elétrons do nível do HOMO repelem os elétrons 

compensando assim a soma na equação (2). 

Apesar de vários resultados bem sucedidos na análise de deslocamentos energéticos 

algumas discrepâncias podem ser encontradas. Estas discrepâncias não estão 

associadas a um erro do modelo descrito, mas sim devido a um rearranjo dos níveis 

do HOMO provocados pelo surgimento de uma lacuna no nível profundo do 

átomo[33]. Este rearranjo ocorre devido ao processo de ionização do átomo, que é 

inerente ao XPS. Assim, os elétrons remanescentes serão redistribuídos 

espacialmente promovendo uma blindagem da lacuna criada abruptamente. Este 

efeito abaixa a energia do estado de lacuna provocando um decrescimento da energia 

de ligação medida experimentalmente. Este efeito é conhecido por energia de 

relaxação, ER. A correção desta energia é importante em átomos neutros em 

ambientes metálicos. 
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1.4 Fundamentos dos semicondutores orgânicos  
 

O modelo teórico utilizado em interfaces orgânicas é semelhante ao empregado em 

interfaces de dispositivos inorgânicos. Deste modo, grande parte do conhecimento 

acumulado em dispositivos inorgânicos pode ser utilizado, mesmo sabendo que 

existam diferenças entre os semicondutores. Em materiais cristalinos o arranjo 

tridimensional dos átomos e a interação entre eles determinam as propriedades do 

material, mas no caso das moléculas orgânicos o arranjo é considerado zero 

dimensional e as propriedades elétricas não apresentam grandes variações associadas 

com as interações intermoleculares.  

 

A baixa dimensão de organização influência muitas propriedades elétricas dos 

dispositivos orgânicos. Particularmente, o transporte de portadores através do filme 

amorfo acontece pelo mecanismo “hopping” para um campo elétrico aplicado. Além 

disso, a falta de rigidez mecânica nas moléculas orgânicas pode resultar na formação 

de polarons, armadilhas de transportadores de carga estabilizadas. Estas propriedades 

dos semicondutores orgânicos mostram  que muitos conceitos avançados dos 

inorgânicos não podem ser aplicados diretamente nos orgânicos.  

 

Na maioria dos filmes finos de semicondutores orgânicos são considerados como 

sólidos de Van der Waals, pois a interação entre as moléculas é fraca e as moléculas 

conservam a sua própria identidade no meio condensado. Assim, a função de onda 

dos elétrons é essencialmente localizada. Esta localização e os efeitos de polarização 

implicam em uma certa correlação entre o excesso de carga e sólido molecular. 

Portanto o conceito de célula independente, tipicamente utilizado na quantificação de 

níveis energéticos de semicondutores inorgânicos, torna-se inválido nos orgânicos. 

Ao invés disso há a necessidade de se considerar a “célula” como sendo um conjunto 

de partículas (molécula), na qual a correlação entre N partículas é significativa. 

 

Para a maioria dos compostos orgânicos, os níveis de energia de uma molécula 

isolada são deslocados em relação aos níveis de uma mesma molécula no meio 

condensado. A remoção de um elétron para o nível de vácuo produz um estado 
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catiônico com N-1 elétrons e resulta num potencial de ionização IP. Contrariamente a 

adição de um elétron em uma molécula neutra produz um estado aniônico com N+1 

elétrons e resulta numa afinidade eletrônica EA. O IP e a EA podem ser determinados 

por espectroscopia de fotoemissão e espectroscopia de fotoemissão inversa. Os 

efeitos de polarização no meio condensado causam a redução da diferença IP – EA. A 

energia de polarização(PE) no processo de fotoemissão de semicondutores orgânicos 

pode ser definida como a diferença entre o IP no estado gasoso e o IP no estado 

sólido: PE = IP(g) – IP(s) a qual varia de 1,0eV – 1,5eV. 

 

Em semicondutores cristalinos não dopados, a excitação de um elétron com energia 

suficiente move o elétron excitado para a banda de condução. No caso dos 

semicondutores orgânicos o elétron excitado forma um novo estado dentro do “band 

gap”. 

 

1.5 Transporte de portadores de carga na interface metal-filme orgânico  
 

O transporte de portadores de carga através uma interface é crucial para todos os 

componentes eletrônicos e optoeletrônicos. Especialmente em dispositivos baseados 

filmes de moléculas orgânicas. O nível energético de uma interface molecular deve 

ser entendido em detalhe de modo a modelar e controlar seu comportamento. Este 

conhecimento as vezes não é suficiente, pois a física envolvida nos mecanismos de 

transporte dos portadores de carga é complexa.  

 

Com o interesse no desenvolvimento da eletrônica molecular associado à melhora 

das propriedades moleculares, há uma crescente necessidade na compreensão das 

interações e da estrutura eletrônica na interface entre as fases moleculares e não 

moleculares. 

 

Os investimentos no desenvolvimento de novos materiais, instrumentação para a 

caracterização óptica e elétrica de filmes finos orgânicos e processos de fabricação 

cresceram abruptamente quando comparado com o da década passada. Tendo como 

meta final a obtenção de  OLEDs, OFET e células solares orgânicas. 
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O transporte de portadores entre eletrodo e a molécula depende de diferentes fatores. 

Tais como, dos níveis energéticos eletrônicos da molécula ou do filme em relação ao 

do eletrodo. Da interação química e dos orbitais eletrônicos entre a molécula e a 

superfície; tais como ligações químicas e sobreposição dos orbitais associados. Da 

alteração dos níveis energéticos relevantes á injeção de portadores devido à 

interações com as moléculas vizinhas, ocasionando uma polarização ou um 

relaxamento na interface. Da organização das moléculas da superfície, pois isso 

influi na morfologia e determina as propriedades do filme. Do processo de deposição 

da ultima camada. Aspectos como variações na densidade do “bulk” do filme e 

orientação entre as moléculas influem nas propriedades ópticas e de transporte. 

 

Na estrutura heterogênea de um OLED constituído por NPB e Alq3, a eficiência EL 

e o tempo de vida é fortemente dependente da corrente de injeção e das propriedades 

de transporte do dispositivo[34,35]. Vários modelos foram propostos para explicar o 

transporte de portadores nestes dispositivos, como, “trap charge limited” (TCL) [34], 

“hopping” e injeção [35]. No mecanismo TCL, os portadores são presos em estados 

profundos indefinidamente ou são liberados e substituídos por portadores num tempo 

menor que o tempo intrínseco do “hopping”. Deste modo, o nível efetivo de Fermi 

move-se para mais próximo do LUMO e resulta numa densidade de corrente 

dependente de Vm , sendo que m esta entre 7 e 9. Nos modelos de “hopping”, os 

portadores devem mover-se de uma molécula para a próxima, sendo que cada 

molécula apresenta uma conformação energética característica devido às interações 

com as moléculas que a envolvem. Sabendo disso, é plausível que a mobilidade 

dependa do campo elétrico aplicado pois os níveis energéticos que os portadores 

atravessam podem variar de uma molécula para outra. A fim de impedir grandes 

desníveis energéticos entre as moléculas e equilibrar as mobilidades de elétrons e 

lacunas, dopantes são adicionados nas diferentes camadas para balancear a 

quantidade de portadores[25]. Tal equilíbrio permite uma maior eficiência e 

estabilidade dos OLEDs. 

 

A injeção dos elétrons no OLED depende da escolha da camada orgânica que faz o 

contato com o metal do cátodo e da função de trabalho deste metal, além dos efeitos 

desta interface formada. Os primeiros OLEDs possuíam altas tensões  de 
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polarização(aproximadamente 100V)  e baixa eficiência luminosa [36]. A emissão de 

luz dos OLEDs é proporcional a quantidade de corrente que flui através do 

dispositivo, assumindo que para um OLED ideal os contatos são ôhmicos tanto no 

cátodo como no ânodo. Um contato ôhmico é definido como aquele que é capaz de 

suprir todos os portadores demandados pelo “bulk” [37]. Em 1987, Tang e VanSlyke 

relataram dispositivos operando a uma baixa tensão de polarização(aproximadamente 

10V) e concluíram que tal tensão foi possível devido a espessura dos filmes 

orgânicos(aproximadamente 100nm), correta escolha das moléculas orgânicas e do 

metal do cátodo com baixa função trabalho, como o Mg:Ag [2]. Outros 

pesquisadores mostraram que o cátodo Li:Al melhora a injeção de elétrons e a 

eficiência do dispositivo [38].   

 

Hung et al mostraram que a tensão de polarização em OLEDs compostos por Alq3 

podem ser reduzidas pela aplicação de uma fina camada de LiF entre o Alq3 e o 

cátodo de Al [15]. Por outro lado, Song et al. [39] verificaram a substituição de 

ligantes do Alq3 pelo F- do LiF usando XPS. Como alternativa ao LiF, Schmitz et al. 

[16] sintetizaram o Liq (8-hydroxyquinouline-lithium) e notaram uma melhora na 

eficiência do dispositivos quando comparados com dispositivos baseados apenas em 

Alq3/Al. De modo a consolidar a aplicação de uma fina camada de Liq entre o Alq3 

e o Al, Zheng et al. [17] otimizaram a espessura do Liq em diferentes dispositivos e 

notaram que a eficiência luminosa destes era comparável ao LiF. Além disso, foi 

notado que os dispositivos com o Liq são menos sensíveis à variação da espessura do 

que os baseados em LiF. As curvas das figuras 5 e 6 mostram estas comparações. 
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Figura 5. Características da densidade de corrente por tensão para dispositivos 

TPD/Alq3 com as seguintes interfaces com o cátodo Liq(0,5 nm)/Al, LiF(0,5 nm)/Al 

e Al. O gráfico interno mostra a luminância pela densidade de corrente [17]. 

 

 

 

Figura 6. Eficiência eletroluminescente em dispositivos TPD/Alq3/Liq/Al e 

TPD/Alq3/LiF/Al para diferentes espessuras de Liq e LiF [17]. 

  

A Alq3 se consolidou como molécula transportadora de elétrons desde a publicação 

de Tang e VanSlyke. Deste então outros trabalhos confirmam tais características em 
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diferentes configurações de OLEDs. Em 2000, Zhang et al. [40] investigaram as 

razões para a molécula ser uma eficiente transportadora de elétrons. Concluíram que 

a Alq3 apresenta delocalização das estruturas eletrônicas mediante a aproximação de 

cargas negativas, e como conseqüência, uma maior facilidade para o transporte de 

elétrons. Por outro lado, a Alq3 mediante cargas positivas apresenta localização do 

HOMO, impossibilitando o transporte de cargas. 

 

O Al é bem conhecido na microeletrônica em contatos metálicos de circuitos 

integrados de Si, e sua função trabalho é compatível para o cátodo de um OLED. Por 

outro lado, a ocorrência da reação do Al com a Alq3 na interface destes materiais 

devido à reatividade do metal impossibilitam um elevado tempo de vida do 

dispositivo. Le et al. [41] reportaram o estudo da interface Alq3/Al usando XPS e 

UPS, mostrando a reação na interface através do monitoramento  dos deslocamentos 

das energias de ligação referentes aos níveis O 1s, N 1s, Al 2p e C 1s para diferentes  

espessuras de Al são mostrados na figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Deslocamento da energia de ligação para diferentes espessuras de Al 

depositados em um substrato de Alq3. As energias de ligação foram calculadas a 

partir do espectro de elétrons dos níveis profundos [41]. 
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Na Figura 7, “a” e “b” representam as componentes não reagidas e reagidas 

respectivamente. Componente não reagida define-se no sentido que o espectro de 

energia de ligação é igual ao obtido para uma amostra só da sustância de Alq3. A 

componente do C não mostrou deslocamento significativo na sua energia de ligação 

mostrando que após a deposição do metal de alumínio a molécula de Alq3 não é 

absorvida pela região dos anéis aromáticos da molécula, já as componentes de N e O 

mostraram significativa mudança nas suas energias de ligação sugerindo desta forma 

que a absorção da molécula de Alq3 no substrato de metal é através da reação dos 

ligantes N e O da molécula de Alq3. 

 

A adição de uma camada passivadora pode ser realizada através da deposição de uma 

fina camada, aproximadamente 5Å, de LiF ou Al2 O3 [42] entre o filme orgânico e o 

metal, por exemplo, Alq3/(passivação)/Al. A existência dessa camada isolante reduz 

dos defeitos de interface em relação a interface sem passivação, e deste modo, reduz 

a recombinação de elétrons por meio dos defeitos de interface. A passagem dos 

elétrons do metal para o filme orgânico ocorre por tunelamento devido a fina 

espessura da camada passivadora. No caso do LiF os defeitos gerados no “band gap” 

da Alq3 não comprometem no seu transporte de elétrons, pois estes estados são 

similares aos já existentes na Alq3. Além disso, as reações químicas com a Alq3 são 

significativamente reduzidas. Tanto no contato da Alq3 com o LiF como no contato 

com o Al os defeitos gerados estão associados com a decomposição da Alq3 [39]. 

 

A injeção de lacunas também apresenta dificuldades associadas com a interface entre 

o semicondutor do ânodo e o filme orgânico da HTL. O material mais utilizado para 

o ânodo é o ITO, pois apresenta elevada transmitância para a região do visível, 

aproximadamente 80%, e baixa resistência de folha, aproximadamente 20 Ω/□. Além 

disso, o ITO é utilizado na injeção de lacunas em tecnologias de display pioneiras, 

como a dos cristais líquidos.  

 

O tratamento do ITO, visando uma melhor injeção de lacunas, é brevemente 

reportado desde o trabalho de Tang e VanSlyke. Neste caso o ITO foi tratado por 

plasma de oxigênio o que contribuiu para a baixa tensão de polarização do 

dispositivo.  Outros pesquisadores mostraram que tratamentos por plasma e ozônio 
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podem melhorar o desempenho do dispositivo se comparados com o ITO sem 

tratamento [43,44]. Usando espectroscopia de fotoelétron, Mason et al. mediram a 

oxidação da superfície de ITO antes e depois do tratamento por plasma de O2 e 

observaram o aumento da concentração de O2 e da função trabalho do ITO [44]. 

Além disso, foi notada uma redução na densidade de estados próximos ao nível de 

Fermi após o tratamento. O aumento da função trabalho melhora a injeção de lacunas 

pois a barreira da interface é diminuída. 

 

Li et al. [45] realizaram um estudo sobre a influência da oxidação por ozônio e por 

tratamentos ácidos na função trabalho, concentração de portadores, mobilidade, 

rugosidade e morfologia dos filmes de ITO. Também foram realizadas medidas sobre 

o desempenho dos OLEDs fabricados a partir de superfícies de ITO tratadas, e 

concluiu-se que o dispositivo mais eficiente (2.0 lm/W), ocorre quando o ITO é 

tratado por HCl seguido da exposição em ozônio gerado por UV. Outro processo, 

que produz OLEDs com elevada eficiência luminosa, foi descrito por Lee et al. [46]. 

Neste caso uma fina camada do isolante LiF foi depositada entre o ITO e a HTL, a 

camada deve ser menor que 1nm de modo a permitir o tunelamento dos portadores 

através do isolante. O ITO pode estar depositado em um substrato flexível de PET ou 

em um substrato de vidro. Este isolante pode proporcionar uma eficiência melhor do 

que o tratamento por plasma de O2 , desde de que a espessura do isolante seja 

otimizada. A explicação para esta melhora esta associada com o equilíbrio de lacunas 

injetadas em relação aos elétrons injetados pelo cátodo. A figura 8 mostra a 

eficiência em potência para OLED flexíveis para diferentes espessuras de LiF. 

Figura 8. Eficiência luminosa pela densidade de corrente para várias espessuras de 

LiF [46]. 
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Outro tratamento importante esta associada com a molhabilidade da superfície de 

ITO, isto é, tornar a superfície de ITO apolar para facilitar na deposição de filmes 

orgânicos, que são geralmente apolares. Substâncias como o Fc(COOH) e o 3-TAA 

são adsorvidas na superfície do ITO tornando-a apolar [47]. Outra substância com o 

mesmo efeito, e já conhecida na área da microeletrônica, é o HMDS. As figuras 9 e 

10 ilustram estas modificações. 

 

Figura 9. Ligação química do HMDS na superfície polar do ITO e transformação da 

superfície para apolar [48]. 
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Figura 10. Ligação química do Fc(COOH) na superfície polar do ITO e 

transformação para apolar [47]. 

 

Além de tratamentos da superfície do ITO, pesquisadores da Kodak notaram que a 

deposição de finas camadas CuPc entre o ITO e a próxima camada orgânica aumenta 

a estabilidade do dispositivo. A interface entre ITO tratado e filme orgânico 

apresenta baixa transferência de cargas e fracas interações químicas, sabendo disso, o 

principal objetivo é a redução da barreira entre ITO e a HTL. Através da observação 

de outros pesquisadores, sobre a redução da tensão de polarização devido à adição de 

uma camada de CuPc ou Ftalocianinas metálicas (MPc), foi possível associar tal 

redução com a diminuição da barreira efetiva entre o ITO e a HTL[49, 50]. Usando a 

espectroscopia de UPS em superfícies de ITO cobertas por uma fina camada de 

CuPc,aproximadamente 2nm, foi determinado que o potencial de ionização (IP) deste 

filme foi da ordem de 5eV [51,52]. A função trabalho para o ITO sem CuPc é de 

aproximadamente 4,3eV. Este elevado IP possibilita um melhor alinhamento com o 

nível HOMO do NPB que é de aproximadamente 5,4 eV, o NPB é um conhecido 

como um material transportador de lacunas (HTL).  Apesar da elevada injeção de 

lacunas para finas camadas de CuPc, uma baixa injeção de lacunas é notada para 

filmes com espessuras mais espessas, aproximadamente 15nm. Esta redução na 

injeção de lacunas pode ser vantajosa desde que favoreça o equilíbrio com os 

elétrons na região de recombinação [25]. As curvas da figura 11 mostram o aumento 

da tensão de polarização devido ao aumento da camada de CuPc e as curvas da 

figura 12 mostram a variação da eficiência luminosa em função da espessura de 

CuPc [53]. Como pode ser notado o OLED com melhor eficiência possui uma 

camada de CuPc igual a 15nm.   
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Figura 11. Curvas da densidade de corrente em função da tensão para OLEDs com 

diferentes espessuras de CuPc [53]. 

 

Figura 12. Curvas da eficiência em função da densidade de corrente para OLEDs 

com diferentes espessuras de CuPc [53]. 
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A identificação dos mecanismos de transporte em dispositivos baseados em CuPc 

foram analisadas através de um dispositivo tipo “sandwich”, ITO/CuPc/Al usando 

espectroscopia de capacitância dependente da temperatura [54]. Os resultados 

experimentais apontaram à existência de dois mecanismos de transporte neste 

dispositivo. Em baixas tensões de polarização ( menores que 1,5 V) e elevadas 

temperaturas (100 a 300 K) o mecanismo de transporte foi do tipo Pool – Frenkel 

conhecido como transporte limitado pelo substrato cuja dependência com a tensão de 

polarização responde à lei de V1/2. Para elevadas tensões de polarização (maiores que 

2V) o mecanismo de transporte foi limitado pela região de carga espacial 

respondendo à lei Vm. A correlação das medidas de capacitância e as curvas J versus 

V mostraram a existência de estados localizados em torno de 0,4 eV acima do nível 

HOMO, sendo estes estados os responsáveis pelo mecanismo de transporte limitado 

pela região de carga espacial. 

 

1.6 Influência das armadilhas na característica J x V 
 

A figura 13 mostra a característica típica de uma curva JxV em um OLED composto 

por Alq3 [55]. Como pode ser visto a curva exibi quatro regiões: uma região linear 

(a), uma região J~V14 (b), uma região J~V8 (c) e uma região de resistência em série. 

Os principais modelos usados para explicar este comportamento são: emissão 

termiônica, tunelamento de Fowler-Nordheim e “trap-charge limited”. Os dois 

primeiros modelos estão relacionados com a transferência de carga entre as 

moléculas orgânicas e o contato metálico, o ultimo esta relacionado com a 

transferência de carga entre as moléculas do “bulk”. 
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Figura 13. Curva da densidade de corrente, em escala logarítmica, em função da 

tensão. As letras mostram quatro diferentes regiões, sendo estas associadas com 

diferentes mecanismos de transporte predominantes. A região (a) esta associada com 

o modelo de emissão termiônico, a (b) com o modelo de tunelamento, a (c) com o 

modelo de “trap-charge limited” e a (d) com uma resistência em série.    

 

Típicos materiais orgânicos usados em OLEDs podem ser caracterizados como 

semicondutores devido ao seu “band gap” (aproximadamente 3eV). Por outro lado 

eles podem ser considerados como isolantes devido à sua baixa mobilidade dos 

portadores de carga (aproximadamente 10-4 cm2/V.s) e alta concentração de 

armadilhas (aproximadamente 1019 cm-3). Devido a alta concentração de armadilhas, 

a corrente em função da tensão em filmes orgânicos desvia significantemente da 

característica ôhmica linear e é conhecida como “trap-charge limited” (TCL). 

 

A relação JxV no mecanismo TCL pode ser equacionada de duas formas, a “single- 

carrier” TCL e a “double-carrier” TCL. O mecanismo “single-carrier” TCL , para 

portadores de lacunas(h) ou elétrons(e), possui um comportamento JxV descrito pela 

equação abaixo [55]. 
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onde μ é a mobilidade, Neff  é a densidade de estados na banda do portador, ε é a 

permitividade, H é a densidade total de armadilha, L é a espessura do filme orgânico 

e l = Tc  / T , sendo Tc a temperatura característica da distribuição de armadilhas.   

 

No caso do mecanismo “double-carrier” TCL a diferença de mobilidade entre os 

portadores, elétrons e lacunas, é considerada num único equacionamento. No caso da 

Alq3 a mobilidade dos elétrons (μe ~ 5x10-5 cm2 / V.s [55]) é muito maior que a 

mobilidade das lacunas (μh ~ 0.01 μe [55]). Acredita-se que os elétrons podem viajar 

até a interface entre a Alq3 e a camada transportadora de lacunas para recombinarem 

com as lacunas.  

 

Experimentos mostram que a injeção de corrente no “double-carrier” é duas ordens 

de magnitude maior que na injeção de corrente “single-carrier”. A equação abaixo 

relaciona JxV no caso do mecanismo “double-carrier” para isolantes livres de 

armadilhas. 
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onde μeff é a mobilidade efetiva e é definida por 
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 onde μ0 = εK / 2e é a mobilidade de recombinação e K é a taxa de recombinação;  νe 

= μe / μ0 e νh = μh / μ0 . Para filmes inorgânicos tem-se νe>>1 e νh >>1, e a equação 5 

pode ser reduzida para μeff  = (2/3) (2π μe μh (μe + μh) / μ0 )1/2 .  

 

Embora a relação da equação 4 tenha a mesma forma da equação 3, a magnitude da 

corrente pode ser muito diferente devido ao parâmetro μeff. Para a maioria dos 

materiais inorgânicos, a mobilidade dos elétrons é muito maior que a das lacunas (μe  

>> μh). Sabendo disso, a mobilidade efetiva na equação 5 é dada por μeff  = (2/3) μe 
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(2πμh / μ0 )1/2 e a corrente fica Jdouble ~ (μh  / μ0 )1/2 Jsingle, Jsingle = εμe V2 / L3 como na 

lei de Child [55]. Se μh / μ0 = 104 , tem-se Jdouble ~ 100 Jsingle. Em outras palavras, a 

injeção de corrente “double-carrier” num dispositivo pode ser muito maior que a 

injeção “single-carrier” para uma mesma polarização. Este resultado é a 

conseqüência direta da elevada mobilidade relativa e baixa taxa de recombinação nos 

materiais inorgânicos. Quando elétrons e lacunas são injetados pelos eletrodos, eles 

ocupam toda a amostra e cancelam a intensidade do campo elétrico. Este efeito é 

conhecido como limite de plasma injetado [55]. Em materiais orgânicos como a Alq3 

tal efeito não se aplica, pois o limite oposto é verdadeiro,isto é, νe<<1 e νh << 1. 

Neste limite, a mobilidade efetiva na equação 5 torna-se μeff = μe +μh. Para a Alq3, 

μe  >> μh , então μeff ~ μe e tem-se, na equação 5 que a injeção de corrente no modelo 

“double-carrier” deveria ter a mesma ordem de magnitude que no caso da 

contribuição dos elétrons no SCL. Este resultado é inconsistente com os dados 

experimentais dos dispositivos OLEDs, os quais mostram que a soma algébrica das 

correntes associadas com elétrons e lacunas no “space charge limited”(SCL) é muito 

menor que a observada no dispositivo com os dois portadores. 

 

Os resultados obtidos pela equação 4 não podem ser usados para explicar os dados 

experimentais dos OLEDs pois as armadilhas não foram incluídas nesta teoria. 

Conhecendo a baixa mobilidade em OLEDs, é possível obter uma expressão analítica 

para a injeção de corrente no “double-carrier” TCL. 

 

Considerando a corrente TCL em um OLED, pode se dizer que devido a sua baixa 

mobilidade, a taxa de recombinação efetiva é relativamente grande e a zona de 

recombinação é limitada a um plano muito fino no dispositivo. Isto é, a sobreposição 

de carga espacial é muito pequena no sistema, em contraste ao limite de plasma 

injetado no caso dos materiais inorgânicos. A zona de recombinação pode ser 

descrita usando a queda de tensão (Vr) da zona de recombinação e a espessura(Lr) 

desta. A soma das espessuras e quedas de tensão num dispositivo orgânico devem ser 

iguais a, 

 

L = Le + Lr + Lh  ,   V = Ve + Vr + Vh       (6) 
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Usando as equações 3 e 6, a condição de continuidade (J = Je = Jh) e a aproximação 

de campo constante, obtem-se a característica J x V o modo “double-carrier” TCL 

em termo da espessura total(L) e da queda de tensão total(V) como: 
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Para V >> Vr e L >> Lr , como nos OLEDs, tem-se J ∝ Vl+1 , o qual tem a mesma 

forma para a injeção dos portadores individuais. Contudo devido ao fator μeff = (μe
1/l 

+ μh
1/l)l o valor da corrente pode ser muito diferente se comparado com o caso de 

portadores individuais. E como pode ser notado, não condiz com μeff ~ μe +μh, como 

acreditava-se para dispositivos OLEDs. Para um dispositivo livre de armadilhas (l = 

Tc / T = 1) não há aumento de corrente associada a este fator. Enquanto para um 

dispositivo OLED com uma elevada densidade de armadilhas ( l >> 1), este fator 

pode ser elevado. Por exemplo, para  μh / μe = 0,01 o aumento é de aproximadamente 

35 vezes para l=8 e 132 vezes para l=10. O aumento deste fator explica  a elevada 

injeção de corrente no modo “doublé-carrier” nos OLEDs [55]. Mesmo quando a 

relação μh / μe é muito menor que a unidade a sua contribuição pode ser considerável 

devido à potência 1/l. 

 

Outro aspecto importante da teoria descrita por [55] é a habilidade de localizar a 

zona de recombinação através da equação 8. A localização da zona de recombinação 

depende de l e de μh / μe. Para um pequeno valor de l e de μh / μe a zona de 

recombinação é próxima ao contato de injeção de lacunas. E para l elevados a 

localização da zona de recombinação é afastada do contato de injeção de lacunas e 

praticamente não depende de μh / μe . Por exemplo, para l=8 e μh / μe = 0,01, tem-se 

Lh = 0,56 Le . Deste modo para um dispositivo Alq3 com 100nm de espessura, a zona 
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de recombinação esta localizada a aproximadamente 36nm do contato de injeção das 

lacunas. Pela equação 8, pode ser observado que a distância da zona de 

recombinação esta relacionada com as armadilhas do filme. O conhecimento da 

localização da zona de recombinação pode maximizar a eficiência ou ajustar o 

espectro de emissão através de uma dopagem gradual ao longo do filme. 

 

1.7 Degradação da interface Alq3 / Al na curva JxV 
 

Como visto anteriormente o Al pode prejudicar ao longo do tempo a injeção de 

portadores de carga para a camada composta por Alq3. Nguren et al [56] notaram a 

diminuição da corrente na curva JxV com diferentes tempos de envelhecimento para 

os dispositivos ITO/Alq3/Al e ITO/TPD/Alq3/Al, figuras 14 e 15 respectivamente. 

As letras identificam nas curvas o tempo de polarização. Sendo ‘a’ a primeira 

medida, ‘b’ após 2h , ‘c’ após 4h , ‘d’ após 6h. Como podem ser notados, ambos os 

dispositivos apresentam uma expressiva redução da corrente devido ao tempo de 

exposição. 

 

 
 

Figura 14. Curvas da densidade de corrente em função da tensão do dispositivo tipo 

diodo ITO/Alq3/Al após vários tempos de polarização. Sendo (a) medida da primeira 

polarização, (b) após 2h, (c) após 4h, (d) após 6h e (e) após 24h [56].  
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Figura 15. Curvas da densidade de corrente em função da tensão do dispositivo tipo 

diodo ITO/TPD/Alq3/Al após vários tempos de polarização. Sendo (a) medida da 

primeira polarização, (b) após 2h, (c) após 4h e (d) após 6h [56].  

 

E após a adição de uma camada de PBD entre a Alq3 e o Al, obtendo-se o 

dispositivo ITO/TPD/Alq3/PBD/Al. Notou-se uma maior estabilidade para o 

dispositivo, como visto na figura 16. 

 

 
Figura 16. Curvas da densidade de corrente em função da tensão do dispositivo tipo 

diodo ITO/TPD/Alq3/PBD/Al após vários tempos de polarização [56]. 

  

1.8 Efeito eletroluminescente na interface filme orgânico - filme orgânico  
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O trabalho pioneiro de Tang e VanSlyke demonstrou a viabilidade da obtenção de 

OLEDs com baixa tensão de polarização [2]. Este trabalho também reporta a 

necessidade de uma camada transportadora de lacunas (HTL) e de uma camada 

transportadora de elétrons (ETL) de tal forma de promover uma recombinação 

radiativa dos elétrons – lacuna na interface destas duas camadas orgânicas, Figura 

17. Para uma eficiente emissão do OLED será necessário e vital que exista uma 

diferença entre os níveis de energias das camadas orgânicas. A interface entre 

moléculas orgânicas apresenta características similares à das interfaces Metal - 

Molécula orgânica discutidas anteriormente. Sem embargo, existe uma diferença 

fundamental na interface orgânico – orgânico, e esta relacionado à insignificante 

interação entre as moléculas orgânicas devido a que as funções de onda das 

moléculas estendem-se apenas até os vizinhos mais próximos. Em algumas interfaces 

de filmes orgânicos - orgânicos foi reportada a formação de dipolos elétricos. Já em 

outras interfaces orgânicas foi reportada uma inclinação das bandas na interface. 

 

 

Figura 17. Níveis de energia para um OLED de duas camadas. 

 

No caso da interface NPB/Alq3, analises realizadas com a técnica de espectroscopia 

XPS (Figura 18)  monitorando o espectro das energias de ligação do Al 2p e O 1s 

correspondentes à molécula de Alq3 foi observado um deslocamento de 0,4 e 0,5 eV 

respectivamente no sentido de maiores energias de ligação, evidenciando que os 

níveis de energia da molécula de Alq3 sofrem uma depleção na interface NBD/Alq3.  
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Figura 18. Espectros XPS em função da espessura do filme de NPB para o Al 2p e O 

1s que são elementos únicos da molécula de Alq3 [57].  

 

O comportamento dos níveis HOMO das moléculas NPB e Alq3 na interfase foram 

analisadas através da técnica de espectroscopia UPS. Na Figura 19 podemos observar 

o deslocamento das bandas a medida que a espessura do filme de NPB cresce 

evidenciando novamente o efeito da depleção das bandas de energia na interface. 

Para uma melhor definição desta depleção foram analisados os espectros obtidos a 

partir da subtração do espectro de Alq3 com 0 Å de NPB apresentados na Figura 20. 

Nesta figura o nível HOMO da molécula de NPB é obtido a partir do ponto de 

interseção da linha de base e a inclinação da ultima banda do espectro. Da figura 

observa-se que o nível HOMO da molécula de NPB muda de –1,0 eV quando o filme 

tem uma espessura de 5 Å para –1,4 eV quando a espessura é de 55 Å, mostrando 

assim , que o nível HOMO da molécula NPB é deslocada para energias ligação 

menores na interface NPB/Alq3. Um ensaio similar para a molécula de Alq3, 

considerando neste caso como referência o espectro de NPB com 0 Å e espessura do 

filme de Alq3, mostrou que o nível de HOMO do Alq3 foi deslocado para energias 

de ligação maiores em 0,1 eV em relação ao do substrato do filme de Alq3. Um outro 

fato importante que pode ser observado nas figuras 19 e 20 é a não mudança da 

largura da banda o que resulta numa evidência forte da baixa densidade de estados de 
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interface indicando desta forma a pequena ou pobre sobreposição das funções de 

onda ou de transferência de carga entre os dois filmes orgânicos semicondutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espectros UPS da estrutura NPB/Alq3 para diferentes espessuras do filme 

de NPB. Os símbolos A e B indicam que os espectros correspondem exclusivamente 

ao filme de Alq3 e NPB respectivamente [57]. 
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Figura 20. Espectro diferença UPS obtido a partir da subtração do espectro do Alq3 

do espectro UPS correspondente à estrutura NPB/Alq3 com espessura do filme de 

NPB de 5 Å. Adicionalmente é mostrado o espectro UPS da estrutura NPB/Alq3 

correspondente a uma espessura do filme de NPB de 55 Å [57]. 

 

A partir dos resultados de XPS e UPS da interface NPB/Alq3 pode-se representar 

esquematicamente o comportamento dos níveis de energia das moléculas orgânicas 

na interface, Figura 21. No diagrama esquemático da Figura 21, observa-se que a 

energia de ligação nas moléculas de Alq3 na região da interface se deslocam para 

maiores energias, já no caso das moléculas de NPB as energias de ligação são 

deslocadas para valores menores. Adicionalmente uma região de depleção estreita é 

observada devido ao comportamento local das funções de onda das duas moléculas 

orgânicas. 
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Figura 21. Diagrama esquemático do alinhamento das bandas de energia na interface 

NPB/Alq3 sugeridas pelos resultados observados com as técnicas espectroscópicas 

de XPS e UPS [57]. 

 

1.9 OLEDs baseados na transferência de energia entre moléculas 
 

A grande variedade de pigmentos moleculares fluorescentes com elevado rendimento 

quântico proporciona a obtenção de dispositivos EL com emissão em diferentes 

comprimentos de onda. Além da banda de emissão característica de cada pigmento, 

pode-se obter a EL dos OLEDs no qual a emissão é composta pela fluorescência dos 

diferentes pigmentos que compõem o dispositivo. Estes pigmentos podem se 

comportar como dopantes em uma certa camada, como uma camada de emissão ou 

como moléculas doadoras no processo de transferência de energia para moléculas 

aceitadoras. A dopagem de camada foi relatada com sucesso por Tang e VanSlyke 

em 1988 [3]. A dopagem aumentou em 100% a eficiência luminosa se comparada a 

um dispositivo com a mesma estrutura sem dopagem, a figura 22 ilustra estes 

dispositivos. 
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Figura 22. (A) Estrutura do OLED apresentado por Tang e VanSlyke e (B) estrutura 

do mesmo dispositivo com dopantes [3]. 

 

Os principais mecanismos de transferência de energia são o radiativo e o não-

radioativo. O primeiro é um processo trivial no qual um fóton emitido por uma 

molécula doadora excitada (D*
 ) é absorvido por uma molécula aceitadora não 

excitada (A), tal processo é ilustrado abaixo. 

 

D*  +  A  =>  D  +  fóton  +  A  =>  D  +  A*

 

O último mecanismo exige uma interação entre os dipolos D* e A, tal processo é 

ilustrado através da seguinte equação. 

 

D*  +  A  =>  D  +  A*

 

A eficiência do processo de transferência de energia é dependente da distância entre 

a molécula doadora e da molécula aceitadora, e que pode ser sintetizada pela 

seguinte equação:  

 

E  = R0
6  /  (R0

6  +  R6)  

 

onde R0 é a distancia critica de transferência, ou raio de Förster. Tomando R = R0 

obtém-se E = 50%, evidente, e se R > R0 obtém-se E menor que 50%. Para R < R0. O 

parâmetro R0 depende das características espectrais de emissão e absorção das 
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moléculas doadoras e aceitadoras. O procedimento experimental, para a obtenção do 

parâmetro R0
6 , é mostrada na figura 23.  

 

 

 

Figura 23. (a) Representação esquemática para a transferência  de energia do tipo 

Förster. (b) Interseção entre os espectros de emissão da molécula doadora e absorção 

da molécula aceitadora, a qual esta diretamente relacionada com o raio de Förster 

[58].  

 

Uma expressão analítica para a taxa de transferência de Förster foi derivada, mas a 

sua aplicação em sistemas aleatórios, como os que ocorrem em OLEDs, é difícil. O 

problema esta no fato de que a interação dipolo-dipolo é dependente da distancia, e 

como a distancia entre as moléculas é aleatória, as taxas de transferência também 

serão. A aproximação mais comum para o cálculo da energia transferida é através do 

cálculo do raio de Förster, a expressão completa é dada por, 
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Este raio é definido como a distância entre o doador e o aceitador  para qual a 

probabilidade de transferência de energia intermolecular iguala-se com o 

relaxamento dos doadores excitados por fluorescência ou outros meios. Um raio de 

Förster grande é indicativo de que o processo de transferência de energia é muito 

eficiente, o qual competirá com a fluorescência em distâncias menores que R0. Um 

raio de Förster pequeno é indicativo de que o processo é ineficiente e exige 

distâncias, R, muito pequenas entre o doador e o aceitador para ser considerado 

efetivo. Na equação acima κ2 é um fator de orientação que tem valor 2/3 para 

orientações aleatórias entre doador e aceitador, como encontrado nos filmes com 

estrutura de compósitos dos OLEDs, n é o índice de refração do meio, NA é o 

numero de Avogadro, FM(ν) é o espectro de fluorescência do doador definido como, 

 

νν dFMPL ∫
∞

=Φ
0

)( ; 

 

onde ΦPL é a eficiência quântica de fluorescência e εQ (ν) é o coeficiente de extinção 

molar do aceitador e ν é o número de onda.  

 

Jin et al. [6] reportaram a fabricação de OLEDs de uma camada orgânica, cuja 

deposição foi feita por “spin-coating”. O substrato utilizado foi vidro coberto por 

ITO  e tratados por plasma de O2 por 2 min a 100 W.  A solução utilizada no “spin-

coating” foi preparada a partir de uma solução de 1wt% de Poliestireno (PS) em 

diclorometano, nesta solução foram adicionadas diferentes concentrações de Alq3 e 

rubreno (Rub). Tais variações tinham como objetivo a busca do dispositivo mais 

eficiente, no caso 20wt%Alq3:1,5wt%Rub, a porcentagem em massa é em relação ao 

PS. Antes da deposição a solução foi filtrada com um filtro de 0,2 μm. A espessura 

do filme obtido foi de 100 nm. O alumínio foi depositado por evaporação térmica 

sobre o filme orgânico de modo a obter o cátodo.  

 

Após a obtenção do dispositivo, este foi caracterizado eletricamente, curvas da figura 

24, e opticamente, espectros da figura 25. A figura 24 mostra a curva de densidade 
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de corrente por tensão, desta curva pode-se extrair a tensão de polarização do 

dispositivo como sendo de aproximadamente 25 V. A figura 25 mostra os espectros 

de fotoluminescência das composições: rubreno:PS (círculos), Alq3:PS (pontos) e 

20%Alq3:1,5%rubreno:PS (linha sólida), e o espectro de eletroluminescência do 

dispositivo ITO/ 20%Alq3:1,5%rubreno:PS /Al (linha tracejada). Como pode ser 

notada a emissão do dispositivo é muito próxima da emissão da composição 

rubreno:PS, e isso esta associado com a transferência de energia das moléculas de 

Alq3 para as de rubreno.  

 

 

 

Figura 24. Curva para a densidade de corrente em função da tensão para o diodo EL 

ITO/20wt%Alq3:1,5wt%rubreno:PS/Al. A estrutura (a) é referente à molécula de 

Alq3 e a (b) é referente à molécula de rubreno [6]. 
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Figura 25. Espectros de fotoluminescência das composições: rubreno:PS (círculos), 

Alq3:PS (pontos) e 20%Alq3:1,5%rubreno:PS (linha sólida), e de 

eletroluminescência do dispositivo ITO/ 20%Alq3:1,5%rubreno:PS /Al (linha 

tracejada) [6]. 

 

1.10 Efeito memória na interface entre moléculas Alq3 e o eletrodo 
 

O contato metálico com o filme orgânico desempenha um papel crucial na 

determinação da característica IxV. Para a obtenção de dispositivos eletrônicos 

moleculares é importante que esse contato seja ôhmico. No caso de memórias 

moleculares os estados estáveis (“bistability”) dependem dos eletrodos de contato.  

Murkerjee et al [59] analisaram a característica IxV para dispositivos ITO/DDQ/Al 

através de uma varredura de 0V até +Vmax seguida de uma de +Vmax até 0V(modo 

“double”). Deste procedimento obteve-se a curva da figura 26 abaixo. Nesta curva 

tem-se uma alta condutividade para a primeira varredura (“On-state”) e uma baixa 

condutividade para a varredura de retorno (“Off-state”).  
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Figura 26. Curva da corrente, em escala logarítmica, em função da tensão do 

dispositivo tipo diodo ITO/DDQ/Al caracterizado no modo “double”, isto é, de 0V 

até Vmax seguido de Vmax até 0V. Os valores dentro da figura são os valores de Vmax  

para cada curva [59]. 

 

 

2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

Neste tópico serão descritos os dois procedimentos utilizados para a obtenção dos 

dispositivos para a análise de transferência de energia e para a análise de transporte 

elétrico. 

 

2.1 Dispositivos de transferência de energia 
 

Para esta análise é necessária a formação de uma fina camada orgânica num 

substrato de vidro livre de impurezas. Após as lâminas de vidro serem cortadas, estas 

são alocadas em um berço e mergulhadas dentro de um béquer com solução de 3% 

de detergente Extran 02 em água. A solução é mantida à aproximadamente 50°C 

durante 10min e em seguida colocada num banho de ultrasom durante 10min. Após 

isso, as lâminas são enxaguadas em água corrente D.I. durante 10 min. Em seguida, 

as laminas são aquecidas até aproximadamente 50°C e colocadas no banho de 

ultrasom por 10 min para remoção de gorduras ou resíduos deixados pelo detergente. 
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Em seguida, as lâminas são enxaguadas e secas com IPA a aproximadamente 50°C 

durante 5 min para remoção de partículas residuais.  

  

A solução para a deposição por “spin-coating” é composta por 1% do peso de PS 

(polystyrol 168 da BASF) em relação ao peso do solvente, clorofórmio ou 

diclorometano. As moléculas orgânicas são então adicionadas em relação ao peso do 

PS. Por exemplo, 20% de Alq3 (Sigma-Aldrich) para 100mg de PS significa 20 mg 

de Alq3.  

 

A camada orgânica é depositada por “spin-coating” para uma velocidade de 

aproximadamente 3000 RPM e um tempo de aproximadamente 30s. Após esta 

deposição, o filme fino passa por um recozimento em vácuo durante 10min a 70°C. 

 

2.2 Dispositivos de transporte eletrônico  
 

Os dispositivos obtidos neste trabalho são do tipo diodo e possuem uma camada 

orgânica e dois eletrodos. A camada orgânica é composta por um polímero inerte: o 

poliestireno (polystyrol 168 da BASF), dopado com moléculas orgânicas:  Alq3 

(Sigma-Aldrich), Rhodamine ou Rubreno (Sigma-Aldrich).  

 

Os eletrodos para injeção de lacunas foram o ITO (Sigma-Aldrich), em substrato de 

vidro ou PET, e o SnO2 doado pela empresa ‘Flexitec Eletrônica Orgânica’. A 

resistividade destes óxidos transparentes é igual a aproximadamente 60 Ω/□ . 

 

O eletrodo para a injeção de elétrons é o alumínio que é depositado por evaporação 

térmica ou “sputtering”. 

 

Após as lâminas cobertas com ITO serem cortadas, estas são alocadas em um berço e 

mergulhadas dentro de um béquer com solução de 3% de detergente Extran 02 em 

água. A solução é mantida à aproximadamente 50°C durante 10min e em seguida 

colocada num banho de ultrasom durante 10min. Após isso, as laminas são 

enxaguadas em água corrente D.I. durante 10min. Em seguida, as laminas são 

aquecidas até aproximadamente50°C e colocadas no banho de ultrasom por 10min 
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para remoção de gorduras ou resíduos deixados pelo detergente. Em seguida, as 

laminas são enxaguadas e secas com IPA a aproximadamente 50°C durante 5min 

para remoção de partículas residuais.   

 

Antes da deposição da camada orgânica, o substrato com ITO é submetido a um 

“etching” de O2 durante 10 min com vazão igual a 30ccm/s, pressão de 100mTorr, 

temperatura de 20°C e potência de 100W.  

 

A solução foi prepara através da dissolução no banho de ultrasom de Poliestireno 

(PS), polystyrol 168 doado  BASF, em diclorometano de modo a obter uma solução 

com concentração de 1% de massa (wt%) de PS em relação ao solvente. Na solução 

de 1wt% de PS foram adicionados 16wt% de Alq3 em relação ao PS e 2wt% de 

Rh590 em relação ao PS. Por exemplo, 20% de Alq3 para 100mg de PS significa 20 

mg de Alq3. Esta solução foi então filtrada por filtros de 0,2 e 2,0 um de porosidade 

doados pela empresa ‘Millipore’. Estes foram presos em um suporte de Teflon 

devidamente usinado na oficina mecânica do LME. 

 

A camada orgânica foi depositada por “spin-coating” para uma velocidade de 

aproximadamente 3000RPM e um tempo de aproximadamente 30s. Após esta 

deposição, o filme fino passa por um recozimento em vácuo durante 10min a 70°C. 

Após o recozimento, o alumínio é depositado sobre a camada orgânica. 

 

A deposição de alumínio foi feita por evaporação térmica do metal sobre o filme 

orgânico. De modo a obter vários dispositivos, uma máscara contendo vários 

retângulos de 1 x 2 mm.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste tópico serão discutidos os mecanismos de transferência de energia e transporte 

elétrico nos dispositivos fabricados. 
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3.1 Dispositivos de transferência de energia PS:Alq3:Rh590 
 

 

 
Figura 27. Estrutura dos dispositivos utilizados para a análise da transferência de 

energia. 

 
A fim de construir um dispositivo eletroluminescente de elevada eficiência luminosa 

e composto por apenas uma camada, foi idealizada uma estrutura semelhante a 

apresentada por Jin et al [6]. Definida a estrutura do dispositivo e tomando as 

moléculas de Alq3 como injetoras de elétrons, escolheu-se uma molécula de elevada 

fluorescência de tal modo que esta fosse a aceitadora da energia doada pelas 

moléculas de Alq3. A molécula escolhida para satisfazer estes requisitos foi a 

Rhodamine590 (Rh590), pois como explicado no item 1.9 acima a interseção entre o 

espectro de emissão da molécula doadora com o espectro de absorção da molécula 

aceitadora possibilita a transferência eficiente de energia da molécula doadora para a 

aceitadora. A figura 28 mostra o espectro de absorção da Rh590 e ilustra a sua 

estrutura química. 

 

 

Figura 28. Espectro de absorção para a molécula Rodamina 6G [60] e ao lado a sua 

estrutura química. 
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Antes da obtenção do dispositivo, foi realizado um estudo de fotoluminescência para 

diferentes filmes de PS dopados com estas moléculas.  

 

Os espectros de absorção e emissão foram medidos pelo UV-3101PC scanning 

spectrophotometer e pelo f-4500 fluorescence spectrophotometer (lâmpada de 

xenônio de 150W), respectivamente. 
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Figura 29. Espectro de absorção para o filme composto por 30% de Alq3 e 20% de 

Rh590, em relação a massa de PS. 

 

A figura 29 mostra o espectro de absorção de um filme composto por 

Alq3:Rh590:PS. As concentrações dos componentes são 30wt%Alq3 e 20wt%Rh590 

em relação ao peso de PS. Este espectro mostra quatro bandas características 

centradas em 355, 400, 515 e 550 nm. Através dos resultados experimentais 

reportados em [60], as bandas 355, 515 e 550 nm podem ser atribuídas as bandas de 

absorção das moléculas de Rh590, sendo as bandas 515 e 550 nm de mais elevada 

fluorescência, e amplamente utilizadas em fontes de emissão laser [61,62]. A banda 

de absorção centrada em 400 nm corresponde a banda de absorção das moléculas de 

Alq3 [63]. A fim de estudar o processo de transferência de energia das moléculas de 

Alq3 para as moléculas de Rh590, três diferentes amostras foram preparadas. A 

primeira amostra é composta somente por moléculas ativas de Alq3(Alq3:PS), a 
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segunda amostra apenas por moléculas ativas de Rh590(Rh590:PS) e a ultima 

amostra por moléculas ativas de Alq3 e Rh590 (Alq3:Rh590:PS). Devido a banda de 

absorção das moléculas de Alq3 estar centrada em 400nm, os filmes compostos 

foram excitados com este comprimento de onda a fim de obter os seus respectivos 

espectros de emissão (figura 30). Como pode ser visto na figura 30, o espectro de 

emissão do filme de Alq3:PS tem uma forte banda de emissão em 510 nm em 

concordância com os resultados reportados em [63]. Por outro lado, o filme de 

Rh590:PS não apresenta nenhuma característica de emissão em 580 nm, a qual é a 

faixa de emissão com elevada fluorescência desta molécula. Contudo o filme de 

Alq3:Rh590:PS mostra uma forte emissão em 580 nm e uma baixa emissão em 510 

nm. Estes resultados experimentais mostram claramente a existência de um processo 

de transferência de energia das moléculas de Alq3 para as de Rh590 no filme de 

Alq3:Rh590:PS.  
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Figura 30. Espectros de emissão para filmes com as seguintes composições: 

Rh590:PS, Alq3:PS e Alq3:Rh590:PS. O comprimento de onda de excitação foi de 

400 nm. 

 

É bem conhecido que os processos de transferência de energia possuem muitos 

modos, os processos de primeira e segunda ordem são os mais importantes e são 

conhecidos como processo dipolo-dipolo ou não radiativo. O mecanismo não 

radioativo deve acontecer se a distancia entre D* e A é aproximadamente R0 , 
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conhecido como raio de Förster ou raio crítico, este mecanismo segue a lei do R-6 , 

isto é, a transferência de energia decresce muito rápido para R>R0 . O mecanismo 

radiativo consiste na emissão de um fóton por moléculas D* e após viajar pelo meio 

alcança as moléculas A, este mecanismo é de segunda ordem, e portanto, necessita 

de uma fonte de luz (LASER) com elevada intensidade de emissão para excitar a 

amostra.  

 

No presente trabalho as amostras foram excitadas com lâmpada comum de xenônio, 

e portanto, a transferência de energia observada é atribuída a um processo de 

interação dipolo-dipolo. A fim de estudar possíveis efeitos de interação entre as 

moléculas, foram obtidos filmes com diferentes concentrações em relação ao peso de 

PS(wt%). A figura 31 abaixo mostra os espectros para a emissão em 570 nm para 

diferentes amostras. 

 

 
Figura 31. Espectros para a emissão em 570 nm para diferentes concentrações de 

pigmentos em relação à massa de PS, como indicadas dentro da figura.  
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Figura 32. Espectros para a emissão em 570 nm para um filme de Alq3. 
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Figura 33. Espectros de emissão para a excitação em 260 nm para as substâncias 

Rh590, Alq3 e PS, como indicadas dentro da figura. 

 

Na figura 31 pode-se notar intensas bandas centradas em 265 nm para as amostras 

8%Alq3:2%Rh590 e 16%Alq3:2%Rh590, sendo que a mais intensa corresponde à 

amostra que contem menos Alq3. Devido a isso, é de se esperar que a emissão em 

570 nm, para uma excitação em 265 nm, não esteja somente vinculada às moléculas 

de Alq3. E Associando isso à existência de moléculas de Rh590 nas amostras, pode-

se supor que elas estejam contribuindo para a intensificação desta banda. Por outro 
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lado, observando a figura 33 , para a excitação em 260 nm, nota-se que a Rh590 não 

emite em 570 nm mas a Alq3 emite. A figura 32  também confirma a emissão da 

Alq3 em 570 nm. Portanto, como discutido anteriormente, pode-se associar a 

emissão da Rh590 em 570 nm, para uma excitação em 265 nm, por meio da 

transferência de energia das moléculas de Alq3 para as moléculas de Rh590. Deste 

modo a energia absorvida pela Alq3 correspondente à 265 nm é transferida para a 

Rh590 que emite em 570 nm.      

 

A figura 34 mostra os espectros de emissão para algumas amostras excitadas em 390 

nm. Este comprimento de onda foi escolhido pois na figura 31 nota-se uma emissão 

em 570 nm para uma faixa de excitação centrada em 390 nm. 
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Figura 34. Espectro de emissão para filmes com diferentes concentrações em relação 

a massa de PS, como especificadas dentro da figura. O comprimento de onda de 

excitação foi de 390 nm.  

 

Nesta figura pode-se ver o aumento da banda de emissão referente às moléculas de 

Rh590 quando a concentração das moléculas de Alq3 é elevada e a de Rh590 é 

mantida constante (4wt%Alq3:2wt%Rh590 para 16wt%Alq3:2wt%Rh590), alem 

disso a banda de emissão correspondente às moléculas de Alq3 se manteve 

constante.  Deste resultado, pode-se pensar num primeiro momento, que o aumento 

das moléculas de Alq3 aumenta a seção efetiva de absorção  proporcionando um 



51 

aumento na eficiência da transferência de energia para as moléculas de Rh590. 

Contudo, na mesma figura, pode-se ver que para um filme(8wt%Alq3:1wt%Rh590) 

a proporção relativa de Alq3 e Rh590 foi mantida constante mas ambos foram mais 

diluídos em relação ao PS, e houve um aumento nas bandas centradas em 510 nm e 

580 nm em relação ao filme mais concentrado (16wt%Alq3:2wt%Rh590). Então, a 

especulação de que a intensificação da banda de Rh590 esta associada com um 

aumento da seção efetiva de absorção pode ser descartada. Sabendo disso, a 

intensificação pode ser atribuída à diminuição de dímeros e outras estruturas 

agregadas da Rh590, pois o aumento da Alq3 pode ter promovido a separação das 

moléculas de Rh590. A justificativa anterior pode ser confirmada no espectro de 

absorção da figura 35. Nesta figura pode-se ver que quando a concentração de Alq3 é 

diminuída e a de Rh590 é mantida constante, o ombro em 515 nm é mais 

pronunciado em relação ao da amostra com maior concentração de Alq3. É sabido 

que a banda de absorção em 515 nm é associada com os dímeros da molécula Rh590 

[62,64]. A partir deste resultado pode-se dizer que o aumento da concentração de 

Alq3 evita a formação de dímeros de Rh590. 
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Figura 35. Espectro de absorção para filmes com diferentes concentrações de 

pigmentos em relação à massa de PS, como especificadas dentro da figura. 

 

O espectro de emissão da figura 34 foi ajustado com curvas gaussianas e as áreas das 

bandas decompostas foram calculadas. A tabela I mostra a intensidade relativa de 
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cada uma das moléculas, Alq3 e Rh590. A maior eficiência de transferência (86%) 

foi obtida para a amostra composta por 16wt%Alq3:2wt%Rh590. 

 

Tabela 1. Fração de energia radiativa emitida por cada pigmento, Alq3 e Rh590, para 

os filmes da figura 34. As concentrações em relação à massa de PS estão indicadas 

na tabela. 

 

Composição do filme 

Intensidade 

relativa de 

emissão 

 Alq3 Rh590 

8%Alq3:1%Rh590 23% 77% 

16%Alq3:2%Rh590 14% 86% 

4%Alq3:2%Rh590 30% 70% 

 

 

3.2 Dispositivos de transporte eletrônico 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do transporte eletrônico em 

dispositivos moleculares do tipo anodo/molécula orgânica/catodo, sendo que o 

substrato da parte ativa do dispositivo esta constituída de um filme de poliestireno 

(PS) onde as moléculas de interesse são fixadas, isto é, o filme de PS atua como 

matriz hospedeira.  A escolha do poliestireno como substrato suporte das moléculas 

foi devido a que este polímero apresenta um comportamento elétrico de isolante 

como veremos mais adiante. 

 

Na primeira parte discutiremos o mecanismo de transporte no dispositivo ITO/PS-

Alq3/Al; na segunda parte analisaremos e discutiremos o efeito da adição da 

molécula de Rodamina 590 (Rh590) no filme de Alq3 e na parte final desta secção 

serão discutidos os efeitos de memória no dispositivo ITO/PS-Alq3/Al. 

 Os dispositivos utilizados para o estudo da transferência de elétrons foram obtidos 

através da deposição de um filme de poliestireno contendo a molécula de estudo  

sobre um eletrodo de ITO ou SnO2, depositando finalmente o eletrodo de Al sobre o 
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filme orgânico, os detalhes do processo de fabricação já foram descritos na capitulo 

de procedimentos experimentais. Uma representação esquemática dos dispositivos 

fabricados é mostrada na figura 36. Nesta figura pode-se ver a seguinte estrutura: 

eletrodo de elevada função trabalho (ITO ou SnO2), camada orgânica (PS dopado 

com Alq3 ou Alq3:Rh590) e eletrodo de baixa função trabalho (Al). 

 
Figura 36. Estrutura dos dispositivos utilizados para a analise do transporte elétrico. 

 

Com a finalidade de verificar a qualidade de isolante da matriz hospedeira (PS) foi 

fabricado um dispositivo onde o filme orgânico estava constituído apenas pelo 

polímero de poliestireno e cujos resultados discutiremos a seguir. 

 

3.2.1 Dispositivo SnO2 /PS/Al 
 

O dispositivo tendo como camada ativa apenas o filme de PS foi fabricado seguindo 

o procedimento experimental descrito na secção 2. Deste dispositivo foram obtidas 

medidas da espessura do filme, rugosidade e condutividade elétrica. 

 

A medida da espessura do filme de PS no dispositivo foi obtida indiretamente, a 

partir de duas medidas, a primeira medida era uma camada de Al mais a camada de 

PS, a segunda medida era só uma camada de Al. A espessura destes filmes foi 

medida pela técnica de perfilometria. A figura 37 abaixo mostra duas curvas obtidas 

no perfilometro alpha step 500 do LME. A curva (a) indica uma espessura de 

aproximadamente 700 nm para o filme de alumínio depositado sobre o filme de PS e 

a curva (b) uma espessura de aproximadamente 500 nm para o filme de alumínio.  

Destas curvas chega-se a espessura da camada orgânica igual à aproximadamente 
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200nm que é próxima da espessura desejada para dispositivos orgânicos de filmes 

finos [6]. 

 

(a) (b) 

Figura 37. Medidas de espessura para um degrau formado por uma camada orgânica 

mais uma camada de Al (a) e para um degrau formado por uma camada de Al (b). 

 

A figura 38 abaixo mostra a imagem da superfície do filme de PS obtida pelo 

microscópico de força atômica (AFM). Como se pode ver na escala ao lado da 

imagem a rugosidade máxima para a área varrida é de 2nm, tal rugosidade é 

satisfatória para a obtenção de dispositivos de filmes finos orgânicos. Os processos 

industriais de obtenção de filmes finos orgânicos consideram uma rugosidade de 10 

nm RMS como não prejudicial ao dispositivo [13]. 
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Figura 38. Imagem obtida pelo microscópio de força atômica (AFM) da superfície do 

filme orgânico de PS depositado por “spin-coating”. 

 

A fim de analisar as características elétricas do filme de PS, um dispositivo composto 

por uma camada de PS foi obtido. O procedimento utilizado foi baseado na 

concentração da solução de PS em diclorometano igual a 1wt%. O substrato utilizado 

era de PET coberto por ITO e a sua resistência era igual a aproximadamente 40Ω/□. 

A deposição foi feita por “spin-coating” numa rotação de 3000RPM e tempo de 30s. 

A espessura estimada é de aproximadamente 200 nm como medido acima.  

 

A caracterização elétrica do dispositivo foi realizada com o medidor HP4156 e a 

curva I(V) do dispositivo é mostrada na figura 39.  Nota-se na curva da figura 39 um 

comportamento linear, cuja inclinação resultou num valor de resistência elétrica da 

ordem de 20 GΩ. Por outro lado, foi observado que o filme resistiu até uma tensão 

igual a 40V. Supondo que o filme de PS depositado tenha espessura igual a 200 nm, 

tem-se, para uma tensão de 40V, uma resistência dielétrica igual a 2MV/cm, que 

condiz com o valor reportado na literatura [65]. Conhecendo a tensão de ruptura 

dielétrica do PS, como sendo da ordem de megavolts por centímetro, pode-se 

concluir que o filme de PS é um bom isolante e pode ser utilizado como uma matriz 

hospedeira nos dispositivos moleculares.   
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Figura 39. Curva de corrente em função da tensão para um dispositivo tipo capacitor 

ITO/PS/Al. 
 
Verificada a qualidade de isolante do filme de PS, foram fabricados dispositivos 

utilizando-se as moléculas do filme de PS como hospedeiras para moléculas 

orgânicas, os resultados discutiremos a seguir.  

 

3.2.2 Dispositivo ITO/PS:Alq3/Al 
 

Como descrito na secção de procedimento experimental o filme ativo do dispositivo 

ITO/PS:Alq3/Al foi depositada pela técnica de “sping-coating” a partir de uma 

solução de  Alq3 e PS em solvente orgânico. 

 

A figura 40 abaixo mostra a estrutura do dispositivo ITO/PS:Alq3/Al, este é 

composto por um substrato de vidro coberto por ITO, uma camada de filme orgânico 

de PS:25wt%Alq3 e uma camada de alumínio como mostra a figura 40 abaixo. 
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Figura 40. Estrutura do dispositivo com a camada orgânica de PS dopado com 

25wt% de Alq3. 
 
A caracterização elétrica do dispositivo foi realizada com o medidor HP4156 tendo 

como resultado a curva característica I(V) mostrada na Figura 41. A curva I(V) 

mostra duas regiões claramente diferentes. A primeira região está na faixa de 0V a 

até 16V onde a corrente apresenta uma variação pequena em relação à mudança de 

potencial, A segunda região corresponde a potenciais de polarização maiores que 16 

V, nesta região a corrente mostrou-se sensível a pequenas mudanças de potencial.  

 
Figura 41. Curva característica I(V) do dispositivo ITO/PS:Alq3/Al. 

 

A curva I(V) da figura 41 aparentemente apresenta um comportamento de um diodo 

retificador, desse modo ajustaremos a seguir a curva experimental com o modelo do 

diodo de junção na região de alta injeção cuja equação é expressa por: 
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0
( )exp Sq V IRI I

nKT
⎡ ⎤−⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

      (9) 

 

Como na equação acima, I está em função de I será necessário realizar algumas 

transformações que nos permita determinar os parâmetros n e RS. Isto é possível se 

primeiro aplicarmos ln na equação acima e em seguida derivarmos em relação ao 

potencial V, resultando na seguinte expressão: 

 

ln
S

d I q q dIR
dV nKT nKT dV

= −      (10) 

 

Esta última expressão nos permitirá o cálculo dos parâmetros se o dispositivo 

apresentar um comportamento de diodo de junção. O gráfico de dln(I)/dV em função 

de dI/dV, obtido a partir da curva da figura 41, é mostrado a seguir na figura 42. 

 

 
 

Figura 42. Gráfico da curva dln(I)/dV em função de dI/dV obtida a partir da curva 

I(V) da figura 40. 
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Na Figura 42 observa-se que na região de alta injeção do gráfico de dln(I)/dV em 

função de dI/dV apresenta uma inclinação da curva de valor positivo, este resultado é 

totalmente contraditório com a equação do modelo teórico expressa na equação 10 

acima. A partir desta analise pode-se concluir que o mecanismo de transporte do 

dispositivo ITO/PS:Alq3/Al não segue as leis do diodo de junção. Este resultado 

pode-se considerar como sendo um comportamento esperado pois a banda proibida 

entre os níveis mais altos ocupados (HOMO) e os níveis mais baixos desocupados 

(LUMO) da molécula de Alq3 é da ordem de 2,7 eV, o que configura um 

comportamento de isolante. A literatura reporta que o mecanismo de transporte 

predominante em filme isolante é do tipo limitado por carga espacial [55]. Nesse 

sentido, discutiremos a seguir o ajuste de modelos de transporte em filmes isolantes. 

O modelo teórico para o transporte de portadores em filmes isolantes em geral pode 

ser expressas pela seguinte equação [55,66]: 

 
nCVI =      (11) 

 

Onde C é uma constante que depende da mobilidade dos portadores, concentração de 

estados de armadilha, dimensões geométricas do dispositivo e temperatura de 

operação do dispositivo. O coeficiente n na equação 11 determina o tipo de 

mecanismo de transporte, para valores de n = 2 o transporte é do tipo de transporte 

limitado pela carga espacial distribuída no corpo do filme isolante, sendo que este 

tipo de transporte acontece em isolantes sem defeitos. No caso de valores n > 2 o 

mecanismo de transporte começa ser do tipo limitado por cargas armadilhadas que 

geralmente acontece pela existência de níveis localizados na banda proibida do 

isolante. 

 

A fim de analisar o mecanismo de transporte do dispositivo ITO/PS:25wt%Alq3/Al 

obteve-se a curva IxV em escalas logarítmicas, como vista na figura 43 abaixo. 
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Figura 43. Curvas da densidade de corrente em função da tensão em escalas 

logarítmicas para o dispositivo tipo diodo ITO/PS:25wt%Alq3/Al.  

 

 Nesta figura pode-se observar três regiões, nas quais cada uma apresenta um 

coeficiente angular diferente. Para a região de baixa injeção, onde a interface da 

junção eletrodo-filme resulta predominante, observa-se que o valor coeficiente 

angular igual n é aproximadamente igual a 1,6 este valor sugere que a junção entre 

eletrodo e filme é aproximadamente de tipo ôhmico. No entanto como o coeficiente é 

maior que um pode-se também sugerir que existe uma contribuição do mecanismo de 

transporte do tipo carga espacial. Para a região intermédia o coeficiente angular é 

aproximadamente 0,2, sendo um resultado surpreendente, já que sugere a possível 

existência de sumidouros de portadores no interior do filme que poderiam estar 

armazenando carga e assim promovendo uma diminuição na taxa de transferência de 

portadores entre os eletrodos, esta argumentação pode nos sugerir a existência de 

nanopartículas de Al no interior do filme que podem ter se originado durante o 

processo de deposição do filme de Al de tal forma que se comportam como 

nanocapacitores. Na secção 3.3 mais adiante será discutido o efeito de resistência 

negativa neste dispositivo que também pode ser argumentado pela existência destes 

nanocapacitores no filme orgânico do dispositivo. Na região de alta injeção 

(Potencial elevado) o coeficiente angular é aproximadamente igual a 15,5  
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caracterizando um mecanismo de transporte limitado por cargas armadilhas, no 

entanto o elevado valor do coeficiente também poderia ser devido à participação dos 

nanocapacitores.  

 

Importante mencionar que o comportamento de I(V) para potencias negativos não foi 

analisado neste dispositivo, pois polarizações negativas apresentaram resultados de 

efeito memória e resistência negativa que discutiremos na secção 3.3 mais adiante. 

 

Adicionalmente foi analisado o comportamento dos dispositivos em diferentes 

temperaturas e após diferentes polarizações desde que dispositivos moleculares 

apresentam muita sensibilidade a estes parâmetros. Nos seguintes parágrafos 

discutiremos o efeito da temperatura e o envelhecimento do dispositivo de 

ITO/PS:Alq3/Al. 

 

As curvas da figura 44 abaixo foram obtidas com o objetivo de analisar a mudança 

de condutividade do filme orgânico para diferentes temperaturas, nesta figura tem-se 

uma caracterização JxV para as temperaturas 5°C e 15°C em escala logarítmica. 

 

As inclinações (“slope”) nas regiões lineares foram calculadas através de uma 

regressão linear de cada trecho. Observa-se que as inclinações das retas nas 

diferentes regiões mostraram-se muito sensíveis à mudança de temperatura, 

justificando assim a dependência do mecanismo de transporte pelas cargas 

armadilhadas situadas no interior da banda proibida entre o HOMO e LUMO da 

molécula de Alq3. 
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Figura 44. Curvas da densidade de corrente em função da tensão do dispositivo tipo 

diodo ITO/PS:Alq3/Al para diferentes temperaturas de caracterização. As setas 

indicam o valor da inclinação para as regressões lineares.  

 

A fim de identificar modificações induzidas pelo tempo de trabalho do dispositivo, a 

curva da figura 45 se obteve a partir do gráfico de lnI x lnV. Nesta curva nota-se que 

após um processo de polarização do dispositivo existe mudança na taxa de 

transferência dos portadores principalmente na região de baixa injeção (deferentes 

valores dos coeficientes angulares) e mudança no nível da intensidade de corrente, 

estes resultados sugerem a existência de efeito memória deste dispositivo e que 

discutiremos na secção 3.3. 
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Figura 45. Curvas da corrente em função da tensão, ambas em escala logarítmica, do 

dispositivo tipo diodo ITO/PS:Alq3/Al caracterizado antes e após a polarização de -

3V. Os valores indicados (“slope”) estão associados com o valor do coeficiente 

angular para cada regressão linear. 

 

Moléculas de Alq3 são amplamente utilizadas em dispositivos de 

eletroluminescência [2,3,6], quando combinadas com outras moléculas. Nesse 

sentido na seguinte secção analisaremos o efeito da adição da molécula de Rh590 no 

filme de PS:alq3 no mecanismo de transporte. 

 

 

3.2.3 Dispositivo ITO/PS:Alq3:Rh590/Al 
 

Após o estudo de fotoluminescência, apresentado no item 3.1, para diferentes 

amostras e a obtenção da concentração de Alq3 e Rh590 para a maior eficiência de 

transferência de energia, foram obtidos dispositivos tipo junção de hetero-estrutura. 

A estrutura deste dispositivo é composta por um substrato de vidro coberto por SnO2, 

deposição do filme de 16wt%Alq3:2wt%Rh590 e deposição de alumínio como 

mostra a figura 46. 
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Figura 46. Estrutura do dispositivo com a camada orgânica de PS dopado com 

16wt% de Alq3 e 2wt% de Rh590. 

 

Obtidos os dispositivos, como descritos acima, foram obtidas as medidas com o 

medidor HP4156 obtendo-se as curvas da figura 47.  

 

As curvas mostram o comportamento da densidade de corrente (J) em função da 

tensão (V) aplicada, a varredura da tensão foi aplicada no ânodo do dispositivo 

(SnO2). Tal polarização é conhecida como direta para o primeiro quadrante e reversa 

para o terceiro quadrante da figura. 

 

A curva preta foi obtida após o dispositivo ser polarizado diretamente com 0,6V dc 

por 40s, a medição referente a curva vermelha foi obtida antes da medição 

correspondente à curva preta. Como pode ser notada, a curva preta possui uma 

inclinação mais suave do que a vermelha, e isso está associada com o aumento da 

quantidade de defeitos nas interfaces filme orgânico – eletrodo. 
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Figura 47. Curvas da densidade de corrente em função da tensão para o dispositivo 

tipo diodo 16wt%Alq3:2wt%Rh590:PS. A curva preta foi obtida após 40s de 

polarização em 0,6 Vdc. 

 

Na região de maior condutividade da figura 47 (1° quadrante) o comportamento da 

curva se assemelha à de um dispositivo do tipo de junção semicondutora assim, o 

modelo de mecanismo de transporte do tipo diodo para alta injeção foi aplicado. Para 

determinar os parâmetros n e Rs deste modelo expressos pela equação 9 foi 

construído o gráfico de dlnI/dV em função de dI/dV mostrado na figura 48. A partir 

deste gráfico foram obtidos os valores de n=3,8 e RS=92kΩ. Para dispositivos tipo 

diodo de junção ou Schottky o valor de n está compreendido entre os valores de 1 < 

n < 2, sendo que n = 2 representa efeitos de alta injeção. O valor de n obtido é muito 

elevado em relação ao apresentado por um dispositivo diodo de junção no regime de 

alta injeção, assim também neste dispositivo o comportamento de I(V) não pode ser 

explicado pelo modelo de junção. 
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Figura 48. Curva dLN(I)/ dV obtida a partir dos dados experimentais da curva 

vermelha da figura anterior. A partir da aproximação linear os valores de n=3,8 e 

Rs=92kΩ do modelo de um diodo foram extraídos.  

 

O comportamento de I(V) do dispositivo com a adição da molécula de Rh590 

continua sendo do tipo de transporte limitado pelas cargas armadilhadas como revela 

a inclinação das curvas Log-Log das regiões de polarização positiva e negativa 

mostradas nas figuras 48 e 49, respectivamente. 
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Figura 48. Curva I/V em escala logarítmica obtida a partir dos dados experimentais 

do 1° quadrante da curva vermelha da figura anterior. A partir de aproximação linear 

duas retas foram obtidas com suas respectivas inclinações, as quais serão usadas para 

analisar os mecanismos de transporte. 

 
Figura 49. Curva I/V em escala logarítmica obtida a partir dos dados experimentais 

do 3° quadrante da curva vermelha da figura anterior. A partir de aproximação linear 

duas retas foram obtidas e com suas respectivas inclinações, as quais serão usadas 

para analisar os mecanismos de transporte. 
 
Observa-se nas figuras 48 e 49 que na região de baixa injeção a inclinação da curva é 

da ordem de 1, o que indica novamente que a junção entre eletrodo-filme orgânico é 

de tipo ôhmico. Na região acima de 1V a inclinação das curvas é maior que 2 e 

menor que 15 indicando um mecanismo de transporte do tipo limitado por cargas 

armadilhadas. A diferença principal com o dispositivo de ITO/PS:Alq3/Al é que o 

dispositivo contendo a molécula de Rh590 não apresenta a região intermediaria onde 

o coeficiente era menor do que 1 sugerindo que a adição desta molécula inibiu a 

formação de nanopartículas de Al no interior do filme. 

 

3.3 Efeito memória em dispositivos ITO/PS:Alq3/Al 
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A partir das medidas obtidas com o medidor HP4156 no modo “double”, a curva da 

figura 50 abaixo foi obtida por meio de uma varredura da corrente em função da 

tensão de um dispositivo ITO/PS:Alq3/Al  no modo “double”. Isto é, a varredura 

iniciou-se em 0V e seguiu até um limite (“compliance”) de corrente de 500uA, a 

partir deste valor a varredura percorreu o sentido inverso até 0V.  A modificação da 

varredura de ida em relação à de volta está associada ao aparecimento de defeitos na 

interface ou no “bulk” do filme orgânico. 

 
Figura 50. Curva da corrente em função da tensão do dispositivo tipo diodo 

ITO/PS:Alq3/Al caracterizado no modo “double”. As setas indicam a seqüência dos 

dados amostrados. 

 
Figura 51. Curva da corrente, em escala logarítmica, em função da tensão do 

dispositivo tipo diodo ITO/PS:Alq3/Al caracterizado no modo “double”. As setas 

indicam a seqüência dos dados amostrados. 
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O comportamento de I(V) mostrados nas figuras 50 e 51 sugere que o dispositivo 

apresenta um efeito memória que pode ser interpretado segundo o mecanismo de 

transporte limitado por cargas armadilhadas descrito a seguir. Identificaremos como 

estados de baixa condutividade aos pontos da curva de I(V) obtidos para um valor 

positivo do passo da varredura (ida) e estados de alta condutividade aos pontos de 

I(V) obtidos para um valor negativo do passo da varredura (volta). Este tipo de 

comportamento já foi observado em alguns dispositivos moleculares reportados na 

literatura [67]. Em analogia com o comportamento do dispositivo molecular de 

“isocyanide” o efeito memória pode ser atribuído à ocupação dos níveis de armadilha 

pelos elétrons em diferentes níveis induzida pelo estado de polarização do 

dispositivo como mostrado na figura 52. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 
 

Figura 52. Modelo de armadilhamento de elétrons para o efeito memória observada 

no dispositivo ITO/PS-Alq3/Al. 

 

Os diferentes níveis de armadilha ocupados por elétrons na molécula, naturalmente 

promoveram diferentes estados eletrônicos com uma distribuição de carga diferente 



70 

(diferente distribuição dipolar) ou diferentes estados de conformação da molécula ou 

simultaneamente ambos efeitos. 

 

O estado de baixa condutividade, para um passo de varredura positivo, pode 

interpretar da seguinte forma. A medida que o potencial no eletrodo de ITO fica mais 

positiva elétrons são transferidos a estados de armadilha mais localizados 

promovendo o estado de baixa condutividade Figura 52(a) - (c). No caso do estado 

de alta condutividade podemos interpretar o resultado como a ocupação de estados 

de armadilhas de níveis de maior energia (estados mais delocalizados) o que 

promoveria o acréscimo na condutividade do dispositivo figura 52(d).  Para uma 

justificativa mais contundente da proposta deste mecanismo para efeito memória 

serão necessários ensaios e experimentos a nível molecular como espectroscopias de 

absorção e emissão fotoluminescente com resolução temporal que estão fora dos 

objetivos do presente trabalho. 

 

Um outro efeito de memória interessante observado no dispositivo ITO/PS-Alq3/Al  

esta relacionada com a geração do efeito de resistência negativa na curva I(V) como 

pode ser apreciado na Figura 53. O efeito de resistência negativa aparece após o 

dispositivo ser submetido a uma polarização de –3V (eletrodo de ITO).  

 
Figura 53. Curvas da corrente em função da tensão do dispositivo tipo diodo 

ITO/PS:Alq3/Al caracterizado antes e após a polarização de -3V. 
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O efeito de resistência negativa observada na figura 53, pode ser explicada em 

analogia à resposta dos dispositivos do tipo de hetero-estruturas em semicondutores, 

denominados diodos de tunelamento ressonante [68]. Neste tipo de dispositivos o 

mecanismo de transporte está relacionado com as transições interbanda via 

tunelamento do nível de valência para o nível de condução do semicondutor [69]. 

 

No presente caso pode-se sugerir que a polarização de dispositivo em – 3V promove 

o rearranjo da molécula de tal forma a gerar um estado de armadilha altamente 

localizada que no estado de polarização de 0V não esta alinhada com a banda de 

valência do eletrodo doador de elétrons (Al), na medida em que o dispositivo é 

polarizado positivamente (em relação ao ITO) a banda de valência e o nível 

localizado da molécula vão se alinhando aumentando desta forma a probabilidade de 

transferência do elétron para o nível molecular localizado. O pico de corrente 

acontece quando ambos os níveis estão alinhados (tunelamento ressonante).  

Continuando com o aumento da polarização os níveis vão saindo do alinhamento 

provocando uma diminuição da probabilidade de transferência de elétrons entre estes 

níveis e como conseqüência o efeito de resistência negativa. Uma representação 

esquemática deste mecanismo de transporte é apresentada na figura 54. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 54. Representação esquemática de um nível molecular confinado entre duas 

barreiras. (a) Em estado de equilíbrio. (b) Em estado de condução ressonante. 

 

No modelo proposto na figura 54, as barreiras não podem ser atribuídas às interfaces 

ITO/PS:Alq3 e PS:alq3/Al, já que nas discussões acima sobre mecanismos de 

transportes verificou-se que estas interfaces apresentam um comportamento quase 

ôhmico. Isto induz-nos a pensar que as barreiras que confinam o nível molecular 

podem ser geradas de uma outra forma. Alguns autores [70] reportaram que 

processos de deposição do eletrodo do metal promovem a difusão de pequenas 

partículas do metal no interior do filme, Figura 55. Estes aglomerados de metal 

podem se comportar como nanocapacitores que dependendo da sua posição relativa 

no filme podem ser carregados quando o dispositivo é polarizado. O nanocapacitor 

carregado poderá promover o confinamento do nível molecular gerando-se assim o 

efeito de resistência negativa. 

 

Al

Filme:
PS+Alq3

ITO

Nano partículas
de Al

Al

Filme:
PS+Alq3

ITO

Nano partículas
de Al

 
 

Figura 55. Representação esquemática de aglomerados de metal no filme de PS-

Alq3. 

 

A difusão de pequenos aglomerados de Al no interior do filme, pode também ser 

sustentado por outras observações experimentais realizadas no presente trabalho e no 

reportadas no texto. A grande maioria dos dispositivos quando submetidos a tensões 

acima de 10V apresentaram efeitos de curto circuito, e isto pode ser devido à 

existência das nanopartículas de metal no filme orgânico. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Dos resultados experimentais obtidos pode-se concluir que o poliestireno é um 

excelente material isolante, podendo ser utilizado como material hospedeiro para as 

moléculas Alq3 e Rh590. 

 

Foi verificado que um filme de PS de espessura da ordem de 200 nm apresenta uma 

resistência elétrica de aproximadamente 20 GΩ, uma resistência de ruptura acima de 

2 MV/cm e tem sua banda de absorção óptica na região do ultravioleta longe. Tais 

condições são excelentes para a utilização destes filmes como substrato hospedeiro 

de moléculas para a fabricação de dispositivos ópticos e elétricos. 

 

A deposição do filme de PS pela técnica de “spin-coating”  a partir de uma solução 

em solvente orgânico mostrou-se eficiente já que, os filmes depositados 

apresentaram rugosidades RMS da ordem de 2 nm sendo este valor adequado para a 

fabricação de dispositivos elétricos como reportado na literatura [ 13]. 

 

Foi verificado que filmes de PS contendo moléculas de Alq3 e Rh590 podem ser 

utilizadas como dispositivos de transferência de energia e que a eficiência de 

transferência depende da sobreposição da banda de emissão do Alq3 e banda de 

absorção da Rh590. Adicionalmente a eficiência mostrou-se fortemente dependente 

da concentração relativa das moléculas doadoras e aceitadoras, pois elevadas 

concentrações destas moléculas promovem a formação de dímero, e outros 

aglomerados tendo como conseqüência o decrescimento da eficiência quântica de 

emissão das moléculas doadoras ou absorção das moléculas aceitadoras, 

comprometendo a transferência de energia. 

 

Foi verificado que os dispositivos de ITO/PS:Alq3/Al e ITO/PS:Alq3:Rh590/Al 

apresentam mecanismos de transporte do tipo de transporte limitado por cargas 
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armadilhadas nos níveis de defeito situadas na região da banda proibida entre o 

HOMO e LUMO das moléculas de Alq3 e Rh590.  

 

Os dispositivos elétricos de ITO/PS:Alq3/Al mostraram a existência de efeito 

memória  que foram atribuídos a mudanças nos estados de ocupação de níveis 

altamente localizados (armadilhas) quando o sentido da varredura de polarização 

muda de direção. Adicionalmente foi verificado que após a polarização em –3V o 

dispositivo apresenta o efeito de resistência negativa, tendo sido atribuído este 

fenômeno à existência de nanopartículas metálicas no interior do filme de PS:Alq3. 

Tais nanopartículas promovem a localização de níveis moleculares entre duas 

barreiras gerando-se assim um processo de transferência de elétrons por efeitos de 

tunelamento ressonante. 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho, relacionados aos mecanismos de 

transferência de energia e eletrônica, apresentam-se promissores para futuras 

aplicações em dispositivos moleculares como memórias moleculares, chaves 

moleculares, dispositivos de emissão (OLEDs) e sistemas moleculares re-

configuráveis. 
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