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RESUMO 

 

As propriedades eletrônicas das ftalocianinas as colocam como materiais a serem 

utilizados na construção de dispositivos eletrônicos orgânicos. Neste trabalho foram 

utilizadas moléculas orgânicas da família das ftalocianinas, depositadas em filmes finos, 

como um dos componentes da camada fotoativa de um dispositivo orgânico para 

conversão de energia. Estas moléculas macrocíclicas conjugadas apresentam absorção 

de radiação no espectro visível, compatível com o espectro solar sendo caracterizadas 

como semicondutores orgânicos doadores de cargas. Com a adição de nanomateriais de 

carbono, caracterizados como semicondutores orgânicos aceitadores de cargas, o 

sistema doador-aceitador de cargas tem a habilidade de dissociar e transportar cargas 

elétricas foto-excitadas durante o processo de absorção de radiação para um circuito 

externo. Neste trabalho a blenda composta pela ftalocianina de hidróxido de alumínio 

(AlOHPc) juntamente com nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizados 

com ácido carboxílico (MWCNT-COOH) compõem a camada fotoativa do dispositivo 

fotovoltaico. As propriedades optoeletrônicas, morfológicas e estruturais dos materiais 

estudados foram caracterizadas através da espectroscopia de absorção, fluorescência 

estacionária, tempo de vida do estado excitado, voltametria cíclica, microscopia de força 

atômica, difração de raios X e espectroscopia Raman. A caracterização elétrica em 

regime de corrente contínua (DC) foi feita através de curvas de densidade de corrente 

versus tensão (J(V)) em dispositivos de estrutura sanduíche ITO/AlOHPc/Al. A 

determinação da eficiência de conversão de energia foi feita através da comparação 

entre as curvas J(V) no escuro e sob iluminação padrão (AM 1.5G, 100 mW/cm
2
, 300K). 

A confecção dos dispositivos e as caracterizações elétricas foram realizadas em 

colaboração com o Laboratório de Dispositivos Orgânicos (LADOR) do INMETRO/RJ.  

 

  

Palavras chave: Ftalocianinas, Nanotubos de carbono, Filmes finos, Dispositivos 

eletrônicos orgânicos. 
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ABSTRACT 

 

The electronic properties of phthalocyanines put them as materials to be used in 

the construction of organic electronic devices. In this work, organic molecules of the 

phthalocyanine family, deposited in thin films, were used as one of the components of 

the photoactive layer of an organic device for energy conversion. These conjugated 

macrocyclic molecules exhibit radiation absorption in the visible spectrum compatible 

with the solar spectrum and are characterized as organic load-bearing semiconductors. 

With the addition of carbon nanomaterials, characterized as organic charge acceptor 

semiconductors, the donor-acceptor charge system has the ability to dissociate and 

transport photo-excited electrical charges during the radiation absorption process to an 

external circuit. In this work, the mixture composed of aluminum hydroxide 

phthalocyanine (AlOHPc) together with carboxylic acid functionalized multiple carbon 

nanotubes (MWCNT-COOH) make up the photoactive layer of the photovoltaic device. 

The optoelectronic, morphological and structural properties of the studied materials 

were characterized by absorption spectroscopy, stationary fluorescence, excited state 

life time, cyclic voltammetry, atomic force microscopy, X-ray diffraction and Raman 

spectroscopy. The electrical characterization in DC regime was done through current 

versus voltage (J (V)) curves in ITO/AlOHPc/Al sandwich devices. The energy 

conversion efficiency was determined by comparing the J(V) curves in the dark and 

under standard illumination (AM 1.5G, 100 mW/cm
2
, 300K). The construction of the 

devices and their electrical characterizations were carried out in collaboration with the 

Laboratory of Organic Devices (LADOR) of INMETRO / RJ. 

 

 

 

Keywords: Phthalocyanines, Carbon nanotubes, Thin films, Organic electronic devices 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O aumento do consumo de energia em todo o mundo é um dos grandes 

problemas que a humanidade enfrenta no século XXI. Os países desenvolvidos 

aumentam continuamente seu consumo de energia, enquanto as previsões para os países 

em desenvolvimento apontam para um aumento quase exponencial do consumo de 

energia nos próximos anos [1].  

 Com relação à energia elétrica, aproximadamente 57% da produção mundial tem 

como fonte os combustíveis fósseis seguidos pelos bio-combustíveis (17%), usinas 

hidrelétricas (14%) e usinas nucleares (9%) (Figura 1.1) [2]. As energias geotérmica, 

solar, eólica e outras fontes compõem os 3% restantes. No entanto, a participação das 

energias renováveis na matriz mundial apresenta um grande potencial e está 

aumentando rapidamente. Portanto, um dos desafios científicos e tecnológicos deste 

século é e será a obtenção de novas e mais eficientes formas de energia. 

 

                                        

      Figura 1.1 - Matriz Energética de Produção de Energia Elétrica Mundial em 2013 (Modificado de [2]) 

 

 Por outro lado, a conscientização do chamado efeito estufa tornou necessário o 

desenvolvimento de novas fontes de energia que minimizem as emissões de gases 

causadores desse efeito (principalmente CO2). Além disso, o preço do barril de petróleo 

é variável e dependente de fatores políticos, com tendência de aumento nos próximos 

anos. Por tudo isso, é essencial substituir essa fonte de energia por outras que não 

impliquem dependência de fatores externos e minimizem o impacto no meio ambiente. 

 Da mesma forma, outras fontes tradicionais de energia, como a nuclear, estão em 

constante debate devido ao problema sempre presente da gestão de resíduos e ao perigo 
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potencial representado pelas usinas nucleares. Os acidentes acontecidos em Tree Mile 

Island (1979), Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) reforçam este debate. 

 Neste contexto de crise energética, é cada vez mais necessário desenvolver e 

utilizar novas fontes de energia não poluentes. As energias renováveis são apresentadas 

como candidatas promissoras para aliviar, ao mesmo tempo, a poluição do ar e a 

dependência energética dos combustíveis fósseis. Energias renováveis são definidas 

como aquelas que vêm de fontes naturais e praticamente inesgotáveis. As fontes de 

energia renováveis mais utilizadas a nível mundial são, nesta ordem, hidrelétricas, 

eólicas, baseadas em biomassa, geotérmicas e solares (incluindo fotovoltaica e solar 

térmica). Estas fontes de energia estão evoluindo rapidamente como indica o gráfico da 

Figura 1.2, nesta figura se observa o crescimento (em GW=10
9
W) das capacidades 

adicionadas anuais de energias elétricas renováveis e energias não-renováveis de 2001 a 

2015 segundo a IRENA (International Renewable Energy Agency, sigla em inglês para 

Agência Internacional para as Energias Renováveis) [3].  

 

 

Figura 1.2 - Capacidades adicionadas anuais de energias elétricas renováveis e energias não-renováveis 

de 2001 a 2015 (IRENA, 2017) [3] 

 

 A mesma IRENA estudou a evolução das energias renováveis nos últimos anos, 

os resultados são observados na Figura 1.3. Entre elas, a energia fotovoltaica foi uma 

das que experimentaram maior expansão. 
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Figura 1.3 - Capacidade instalada mundial de energias renováveis na geração de eletricidade e Taxa anual 

de crescimento de 2000 a 2015 (IRENA, 2017) [3] 

 

A energia fotovoltaica é abundante e nos atinge sem esforço nenhum podendo 

ser aproveitada se transformada em energia elétrica. A energia solar é a única fonte 

indefinidamente renovável que apresenta capacidade de prover energia suficiente para 

satisfazer toda a demanda energética mundial. A incidência total de raios solares em 

nossa atmosfera é de aproximadamente 1,8 x 10
17

W, sendo que só a metade é 

transmitida através da atmosfera, resultando em uma insolação de 9,0 x 10
16

W na 

superfície terrestre. Sabendo que a energia consumida no mundo todo é 

aproximadamente 1,8 x 10
13

W, a utilização de apenas 0,14% da energia solar disponível 

seria capaz de satisfazer toda nossa necessidade energética utilizando painéis com uma 

eficiência média de apenas 15% [2]. 

 Atualmente o maior desenvolvimento se observa nos dispositivos inorgânicos 

que realizam essa conversão energética. Os materiais utilizados na grande maioria 

desses dispositivos fotovoltaicos (ou células solares) são silício (Si) de elevada pureza e 

outros diferentes materiais que apresentam elevado custo de produção (Figura 1.4)[1].  
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 Figura 1.4 - Painel solar de silício (Fonte: www.efficaxenergy.se) 

 

As células fabricadas com silício se dividem nas baseadas em wafer (pastilha) e 

as de filme fino. As primeiras ocupam o 93% do mercado e podem ser fabricadas com 

silício mono-cristalino ou poli-cristalino. As células de silício mono-cristalino são 

fabricadas de modo de obter um cristal único, contínuo e sem limites de grão, são mais 

eficientes e mais caras que a maioria dos outros tipos de células. As células de silício 

poli-cristalino são feitas de silício fabricado de forma que se obtém um grande número 

de pequenos cristais, formando grãos. É o tipo mais comum de células usadas, com uma 

participação de 69% da tecnologia de silício, sendo de custo menor e menos eficiente 

que as fabricadas com silício mono-cristalino. As baseadas em filmes finos se dividem 

em três grupos: silício amorfo (a-Si), cobre-índio-gálio-(di)selênio (CIGS) e telureto de 

cádmio (CdTe). As primeiras são constituídas por filmes finos não cristalinos de silício 

sobre uma variedade de substratos (plástico, metal, vidro). Não contém metais pesados 

tóxicos, tem baixa eficiência e sua produção foi descontinuada nos últimos anos, de 

forma que a participação de mercado é insignificante. As CIGS são fabricadas por 

deposição de finas camadas de cobre, gálio, índio e seleneto em suporte de plástico ou 

vidro, sendo éste fino o suficiente para ser flexível, porém com desempenho inferior ao 

dos painéis baseados em silício poli-cristalino. As CdTe  são as únicas células solares de 

filme fino que competem com o silício cristalino até agora em custo por Watt. Porém o 

cádmio é tóxico e o fornecimento de telureto é limitado. São usadas em algumas das 

maiores centrais fotovoltaicas do mundo [3]. 

Os materiais semicondutores orgânicos (do inglês Organic SemiConductors, 

OSCs) como os polímeros orgânicos conjugados e as moléculas orgânicas macrocíclicas 

(macrocycle organic molecules), têm se firmando como alternativa altamente 

promissora no que se refere à novas tecnologias, com diversas possibilidades de 
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aplicação, incluindo dispositivos fotovoltaicos [4,5]. Os OSCs são utilizados para 

construir os chamados dispositivos fotovoltaicos orgânicos (OPVs do inglês Organic 

PhotoVoltaics) entre outras aplicações. As capacidades de produção de baixo custo 

podem compensar a vida útil mais curta e menores eficiências em comparação com as 

células solares de silício. A eficiência de conversão energética das células fotovoltaicas 

orgânicas atualmente tem alcançado 10% [6,7,8], ainda baixa quando comparada com a 

das células inorgânicas (20% [8]). Em particular, as moléculas orgânicas macrocíclicas, 

que podem ser de origem natural ou sintética, são facilmente processadas na forma de 

filmes finos e podem ser fabricados evitando o uso de solventes clorados nocivos para o 

ambiente (clorobenzeno, diclorometano, etc.) [9,10,11]. Os OPVs apresentam absorção 

luminosa compatível com o espectro do sol e podem ser fabricados tanto em substratos 

rígidos como flexíveis, a diferença dos inorgânicos intrinsecamente rígidos (Figura 1.5) 

[12,13]. 

                                             

  

 Figura 1.5 - Dispositivo OPV flexível fabricado no Brasil (Fonte: www.sunew.com.br) 

 

 A continuação desta introdução se encontra: no Capítulo 2 os objetivos 

procurados, no Capítulo 3 a revisão bibliográfica, no Capítulo 4 a parte experimental, 

no Capítulo 5 os resultados e discussão, no Capítulo 6 as conclusões, no Capítulo 7 as 

referências e no Capítulo 8 o apêndice. 
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OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivos gerais 

 

I. Estudo das propriedades optoeletrônicas da molécula de ftalocianina de 

hidróxido de alumínio (AlOHPc) em solução (fase líquida) e na forma de 

filmes finos (estado sólido). 

II. Produção de filmes de AlOHPc com diferentes concentrações de 

nanotubos de carbono de parede múltipla funcionalizados com ácido 

carboxílico (MWCNT-COOH) por centrifugação (spin-coating 

technique), visando sua aplicação em dispositivos eletrônicos orgânicos. 

III. Caracterização dos filmes acima descritos por diversas técnicas como: 

espectroscopia UV-visivel, espectroscopia de fluorescência estacionária, 

espectroscopia resolvida no tempo, espectroscopia Raman, difração de 

raios X, microscopia de força atômica, voltametria cíclica. 

IV. Produção de dois tipos de dispositivos: ITO/AlOHPc:MWCNT-

COOH:C60/Al e ITO/AlOHPc:C60/Al determinação da curva 

característica J(V) em corrente direta.  

V. Investigar qual a concentração relativa AlOHPc/MWCNT-COOH que 

produza dispositivos com  maiores eficiências de conversão de energia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

I. Caracterização óptica das soluções de ftalocianina de hidróxido de 

alumínio (AlOHPc) nos solventes álcool etílico e Dimetilformamida 

(DMF), através de espectroscopia de absorção, espectroscopia de 

fluorescência estacionária e espectroscopia resolvida no tempo. 

II. Caracterização óptica da ftalocianina de hidróxido de alumínio (AlOHPc) 

depositada na forma de filmes finos utilizando os métodos casting e spin-

coating (em diferentes velocidades de centrifugação) aplicando as 

técnicas espectroscópicas  supracitadas, com o objetivo de analisar as 

propriedades ópticas dos filmes e avaliar o potencial de aplicação da 
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AlOHPc como camada ativa em dispositivos conversores de energia 

(OPVs). 

III. Análise morfológica e a estrutural dos filmes finos por microscopia de 

força atômica (AFM), difração de raios X e espectroscopia Raman 

IV. Caracterização morfológica e estrutural do MWCNT-COOH na forma de 

deposição pelo método de spin-coating por AFM, difração de raios X e 

estudo da sua dispersão em função dos tempos de agitação por ultrassom 

(aplicados na solução em DMF) utilizando a espectroscopia Raman. 

V. Fabricação e caracterização elétrica dos dispositivos em estrutura 

sanduíche ITO/camada ativa/Al, no escuro e sob iluminação padrão, afim 

de ser determinar sua condutividade e avaliar seu potencial para 

utilização em OPVs.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Dispositivos fotovoltaicos orgânicos  

 

Os dispositivos fotovoltaicos orgânicos (Organic Photovoltaics, OPVs) típicos 

possuem como camada ativa materiais orgânicos (moléculas orgânicas, polímeros 

conjugados, co-polímeros) depositados entre eletrodos condutores (catodo e anodo) 

formando uma estrutura sanduíche eletrodo/material orgânico fotoativo/eletrodo, 

ilustrada na Figura 3.1. Esta configuração básica pode variar em número de camadas ou 

composição da camada fotoativa. O funcionamento e a eficiência dos OPVs dependem 

das características dos materiais empregados (incluindo todos os seus elementos: 

eletrodo, camadas de injeção de cargas e camada ativa), da morfologia (incluído a forma 

de deposição das camadas) e da arquitetura dos dispositivos (monocamada, 

multicamada, de heterojunção).  

 
Figura 3.1 - Dispositivo fotovoltaico orgânico de monocamada com estrutura tipo sanduíche 

Eletrodo/Material orgânico fotoativo/Eletrodo (Modificado de [14]) 

A utilização de materiais fotoativos com diferentes potenciais de ionização e 

afinidades eletrônicas permite a produção de interfaces eficientes para geração de 

fotocorrente. Em analogia com a eletrônica inorgânica, estes materiais são também 

chamados de aceitadores (tipo N) e doadores de elétrons (tipo P) [15]. Os materiais 

orgânicos tipo P possuem a elevada densidade eletrônica, o que facilita a transferência 

de elétrons para materiais com maior afinidade eletrônica (tipo N). Assim sendo, quando 

da formação de interface entre materiais orgânicos tipo P e N, haverá um aumento da 

densidade de elétrons no material tipo N e um aumento da densidade de buracos 

(lacunas positivamente carregadas geradas pela retirada de elétrons) no material tipo P e 

a consequente geração de um campo elétrico que aumentará a eficiência de geração de 

corrente [16]. 

Os dispositivos em que se dispõem camadas de materiais aceitadores e doadores 

intercaladas são denominados dispositivos de bicamadas. Os dispositivos cuja camada 

fotoativa é composta pela mistura, ou blenda, de materiais aceitadores e doadores são 
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denominados dispositivos de heterojunção (Figura 3.2). Esta estrutura gera numerosas 

interfaces contendo redes interpenetrantes de doador-aceitador [17,18]. 

                          

Figura 3.2 - Estrutura e funcionamento do dispositivo fotovoltaico orgânico de heterojunção [35] 

 

 

Nos OSCs a sobreposição de orbitais moleculares produz dois níveis energéticos 

que são denominados HOMO (do inglês Highest Occupied Molecular Orbital, orbital 

molecular ocupado mais alto) e LUMO (do inglês Lowest Unoccupied Molecular 

Orbital, orbital molecular desocupado mais baixo). A diferença entre HOMO e LUMO 

caracteriza o gap do OSC com valores que vão de 1,2eV a 3,5eV que correspondem 

com a faixa espectral da luz do infravermelho ao ultravioleta [16,19].  

O mecanismo de geração de fotocorrente em dispositivos orgânicos é mais 

complexo do que nos similares inorgânicos. Em materiais inorgânicos, devido à elevada 

organização cristalográfica e elevada constante dielétrica, a absorção de fótons, a 

dissociação do par elétron-buraco e a geração de fotocorrente são praticamente 

simultâneos. Em dispositivos orgânicos, o mecanismo de geração de fotocorrente pode 

ser dividido em etapas, conforme mostrado na Figura 3.3: 

a) Absorção de radiação e geração de pares elétron-buraco (éxcitons); 

b) Difusão do éxciton em direção da interface entre os OSCs diferentes e 

dissociação do éxciton na interface (devido às diferenças entre potenciais de 

ionização e afinidade eletrônica dos materiais); 

c) Transferência de elétrons e buracos na interface dos doadores e aceitadores 

de cargas 

d) Drenagem dos portadores livres de carga para o circuito externo. 

Estas etapas ocorrem na ordem de picosegundos [20,21]. A drenagem de portadores de 

carga (sem aplicação de tensão externa) é feita pelo potencial intrínseco do dispositivo 

(potential of Built-in). Em dispositivos feitos com uma única camada, o potencial 

intrínseco é determinado pela diferença de valores entre as funções trabalho dos 
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eletrodos. Em um dispositivo com diferentes materiais o potencial intrínseco é 

determinado pela diferença entre o HOMO do material doador e o LUMO do material 

aceitador de elétrons [14]. 

 

    
Figura 3.3 - Níveis energéticos HOMO, LUMO e gap de um OPV, mecanismo de conversão de energia, 

(a) absorção de fótons e formação dos éxcitons, (b) difusão e dissociação das cargas fotogeradas, (c) 

transferência de elétrons e buracos na interface dos doadores e aceitadores de cargas (c), cargas livres 

coletadas pelos eletrodos (d) (Modificado de fonte desconhecida) 
 

Pode-se afirmar que, diferentemente do que ocorre em um semicondutor 

inorgânico cristalino, os materiais orgânicos não apresentam bandas de condução, nestes 

são observados intervalos de energia com alta densidade de estados distribuídos 

energicamente que correspondem aos níveis HOMO e LUMO. 

 

3.2 Níveis HOMO e LUMO em OSCs 

 

Os níveis HOMO e LUMO são fundamentais na hora de caracterizar OSCs 

permitindo prever funcionalidades na aplicação em dispositivos eletrônicos orgânicos 

em função das suas propriedades elétricas e ópticas. Existem varias técnicas bem 

estabelecidas para determinação de HOMO e LUMO de materiais moleculares. Uma 

destas técnicas é a voltametria cíclica com a qual é possível estimar o nível HOMO em 

um OSC fornecendo uma correlação direta entre os parâmetros eletroquímicos e os 

níveis energéticos. Analisando um OSC isolado (não a blenda) pode-se associar o 

potencial de ionização (PI) ao nível HOMO e a afinidade eletrônica (χ) ao nível LUMO 

do OSC. O PI é o potencial necessário para extrair um elétron do nível HOMO do OSC 

e o χ é o potencial necessário para extrair um elétron que se encontra no primeiro estado 

excitado ou nível LUMO do OSC. A diferença entre o PI e χ (ou entre HOMO e LUMO 

em um OSC) é a energia potencial da barreira energética (Eg), associado ao gap 
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mencionado no item anterior. Os potenciais descritos são em referência à energia do 

nível de vácuo (EVAC) (ver Figura 3.4). 

                           

 

Figura 3.4 - Níveis energéticos e parâmetros eletroquímicos em um OSC  

 

3.2.1 Nível energético HOMO 

 

Na voltametria cíclica a medida dos potenciais PI e χ é referenciada ao eletrodo 

padrão de hidrogênio (SHE) com o intuito de corrigir estes potenciais para o nível do 

vácuo. A conversão do SHE para a escala do vácuo pode ser realizada por meios 

teóricos e meios experimentais [22, 23]. O valor de correção segundo a literatura para o 

SHE é (- 4.6 ± 0.1)eV. Pelo dito se assume que: 

 

𝐸𝑆𝐻𝐸  ≅  𝐸𝑉𝐴𝐶  +  4,6 𝑒𝑉           Eq. 3.1 

 

ESHE é a energia potencial de eletrodo padrão de hidrogênio e EVAC a energia 

potencial do vácuo. Na prática é utilizado um eletrodo de calomelano (Hg/Hg2Cl2) 

como o eletrodo de referência que defere em 0,2eV do ESHE, obtendo: 

  

         𝐸𝐶𝐴𝐿   ≅  𝐸𝑆𝐻𝐸  –  0,2𝑒𝑉 ≅  𝐸𝑉𝐴𝐶  +  4,4𝑒𝑉        Eq. 3.2 

 

Onde ECAL é a energia potencial de referencia do eletrodo de calomelano. Na 

técnica são aplicados potenciais elétricos no eletrodo de calomelano e em um filme do 

OSC em estudo ambos em uma solução eletrolítica. O filme deve ser depositado sobre 

um substrato condutor e o potencial aplicado vai desde valores negativos a positivos 

(passando por zero) obtendo oxidação e redução dependendo da polaridade do 

potencial. Construindo o gráfico de corrente em função de tensão aplicada e observando 
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que no cruzamento das curvas se encontra o valor de energia potencial (ECR) 

relacionado com PI por: 

 

                    𝐸𝐶𝑅 ≅ 𝐸𝑃𝐼  +  𝐸𝑉𝐴𝐶  +  4,4𝑒𝑉       Eq. 3.3 

 

Considerando nulo o EVAC se obtém o PI que corresponde ao potencial HOMO. 

Na Figura 3.5 se observa um típico resultado da voltametria cíclica para um filme de 

um novo análogo do isoxasol LED001 [24]. 

             

Figura 3.5 - Exemplo de voltamograma (vermelho) para a determinação do potencial de ionização, em 

destaque o ponto onde as inclinações de oxidação e redução (verde) se cruzam e determinam o ECR 
 

3.2.2 Nível energético LUMO 

 

É possível obter o nível LUMO com a equação: 

 

      𝐸𝑔  =  𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂  –  𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂        Eq. 3.4 

 Eg se obtém aplicando a relação de Tauc [25] que analisa o gap energético 

através do espectro de absorção nos intervalos onde ocorre o pico de absorção. Esta 

teoria pode ser usada para analisar a absorção de sólidos moleculares como derivados 

das porfirinas [26,27]. Tauc obteve uma relação entre a parte imaginária da constante 

dielétrica e a energia dos fótons incidentes, por meio da seguinte relação: 

    𝜔2𝜀2 =  𝐴 ћ𝜔 − 𝐸𝑔        Eq. 3.5   

O coeficiente de absorção α também pode ser escrito através da relação de Tauc [25]: 
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               𝛼𝜈 ⁿ =  𝐴 𝜈 − 𝐸𝑔      Eq. 3.6     

 O fator A depende da probabilidade de transição, podendo ser assumido como 

constante. O valor de n depende do tipo de transição, sendo 2, 1/2 e 2/3 para transições 

direta, indireta e proibida, respectivamente. Tomando n como 2 e fazendo o gráfico de 

(αhν)ⁿ em função de hν em energias próximas aos máximos de absorção da banda de 

interesse e extrapolando até o zero do eixo de ordenadas, é possível obter o valor do gap 

energético. Na Figura 3.6 se observa um exemplo da obtenção do Eg com este método 

para um filme do novo análogo do isoxasol LED001 [24]. 

                   

Figura 3.6 - Exemplo do ajuste da curva (αhν)²-hν em energia próxima ao máximo de absorção, a fim de 

se calcular o gap energético Eg 

 

3.3 OSCs tipo P 

 

As ftalocianinas (Pcs) são caracterizadas como OSCs tipo P. São derivadas 

sintéticas das porfirinas e sua fórmula estrutural é C32H16N8. O nome ftalocianina, do 

inglês phthalocyanine provém da combinação do prefixo phthal (do grego naphta, óleo 

de rocha), lembrando a associação com seus precursores derivados do ácido ftálico e da 

palavra grega cyanine (azul escuro) [28,29]. As ftalocianinas possuem estrutura 

molecular quase-plana e centrossimétrica sendo formadas por quatro unidades de indol 

unidos por átomos de nitrogênio (Figura 3.7).  
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Figura 3.7 - Representação da forma estrutural química da: (a) indol e (b) da ftalocianina de base livre 

[14] 

 

 O macrociclo das ftalocianinas é formado por 18 elétrons π conjugados, que 

conferem aromaticidade. A ftalocianina base livre (sem elemento metálico) é 

constituída por 32 átomos de carbono, 8 átomos de nitrogênio e 18 átomos de 

hidrogênio. A região central da molécula de ftalocianina pode ser ocupada por um 

elemento metálico (metaloftalocianina, ver Figura 3.8) gerando algumas alterações nas 

características especificas do composto original como, por exemplo, o aumento da 

solubilidade em solventes como álcool etílico e água [28,30].  

                           

Figura 3.8 - Estrutura da molécula de Ftalocianina Metálica (M), onde M é um átomo metálico (por 

exemplo: Cu, Fe, Ni, Zn, Co, etc) [28] 

 

A Figura 3.9 mostra os espectros de absorção característicos da ftalocianina de 

base livre e da metaloftalocianina de Zn, onde é possível observar duas bandas de 

absorção. 
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Figura 3.9 - Espectro de absorção característico da ftalocianina sem metal central (linha vermelha) e da 

ftalocianina com Zn como metal central (linha preta) (Modificado de [31]) 

 

A banda Soret (ou banda B, de 300nm até 400nm) é produzida pela transferência 

eletrônica entre os orbitais moleculares dos grupos indol. As transições eletrônicas 

originadas na banda Soret provocam a redistribuição e o aumento da densidade 

eletrônica ao redor dos átomos de nitrogênio que ligam os grupos indol [28]. Na banda 

Q, da ftalocianina sem metal central, se observa formação de dois picos e dois ombros 

de absorção na região entre 600-750nm, sendo os picos devidos à absorção e os ombros 

de menor intensidade devidos a transições vibracionais. A banda Q é originada por 

transições eletrônicas entre os orbitais moleculares dos grupos indol e o anel 

macrocíclico [28]. As variações de densidade eletrônica devidas às transições da banda 

Q não induzem uma carga pontual e pelo contrário a espalham por toda a molécula 

[28,32,33].  

As ftalocianinas se caracterizam por serem moléculas não tóxicas, possuir alta 

transferência de cargas, serem hidrofóbicas e possuir alta estabilidade física e química. 

Yuen e colaboradores [34] têm utilizado diferentes metaloftalocianinas com fulereno no 

desenvolvimento de OPVs com eficiência de 1% aproximadamente. Peumans e 

colaboradores [35] demonstram eficiência de conversão de 3,6% em pesquisas 

relacionadas. As ftalocianinas também têm sido aplicadas como foto-sensibilizadores no 

tratamento medicinal por terapia fotodinâmica [28]. 
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3.4 OSCs tipo N 

 

Dentre os materiais que são atualmente utilizados como aceitadores (OSCs tipo 

N) podem ser mencionados os fulerenos que são estruturas de carbono simétricas, por 

exemplo: (C60-Ih)[5,6]fulereno (C60) [36], nanotubos de carbono de parede simples 

(SWCNT, do inglês Single Wall Carbon Nanotubes) e nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas (MWCNT, do inglês Multi Wall Carbon Nanotubes).  

 O carbono compõe tanto materiais orgânicos quanto inorgânicos, podendo 

assumir uma variedade de formas alotrópicas em função das três hibridizações nas quais 

pode se configurar (sp, sp
2
 e sp

3
), como ilustra a Figura 3.10 [37]. 

 

                                                                         

 

Figura 3.10 - Orbitais hibridizados sp, sp
2 
e sp

3
 do átomo de carbono (Modificado de [37]) 

 

  

Esses estados de ligação estão relacionados com determinados arranjos 

estruturais de maneira que as ligações sp originam estruturas em cadeia, as sp
2
 

produzem estruturas planares e as ligações sp
3
 estruturas tetraédricas. A combinação de 

ligações entre átomos de carbono pode resultar em um número quase ilimitado de 

cadeias, anéis e redes. A Figura 3.11 apresenta alguns exemplos de possíveis estruturas 

[37]. 
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Figura 3.11 - Diversas estruturas de carbono. (a) Diamante, (b) grafite, (c) fulereno C60 , (d) fulereno C540, 

(e) fulereno C70 e (f) nanotubo de carbono de parede simples (SWCNT) (modificado de fonte 

desconhecida) 

 

 Os nanotubos de carbono (CNT, do inglês Carbon Nanotubes) podem ser 

fechados em uma ou ambas as extremidades por anéis pentagonais. Os CNT formados 

por uma única camada são denominados nanotubos de carbono de parede simples 

(SWCNT) apresentando diâmetros de 0,5nm a 1,5nm. Os nanotubos constituídos por 

duas ou mais camadas simples de cilindros coaxiais são conhecidos como nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas (MWCNT) (Figura 3.12) [38,39].  

                 

       

Figura 3.12 - Nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT) e os nanotubos de carbono de parede 

múltipla (MWCNT) [40] 
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Nos MWCNT as ligações entre camadas são do tipo Van der Waals e a distância 

entre elas é de 0,34nm aproximadamente. Os MWCNT possuem comprimentos de 30μm 

até 300μm e diâmetros maiores que 100nm para as camadas externas sendo 

considerados como sistemas unidimensionais. Dependendo da morfologia, os CNT 

podem apresentar propriedades condutoras ou semicondutoras. Também possuem alta 

resistência mecânica, grande flexibilidade e condutividade térmica aumentada 

[39,40,41]. Os métodos de preparação de CNT mais utilizados são: descarga por arco, 

ablação por laser e deposição química na fase vapor (CVD, do inglês “Chemical Vapor 

Deposition”). A técnica de CVD se baseia na decomposição de gases contendo átomos 

de carbono a temperaturas inferiores a 1000ºC [41].  

Os CNT são intrinsecamente inertes, porém a presença natural de impurezas e 

defeitos estruturais permite a ocorrência de transições eletrônicas. Na procura de novas 

propriedades se procede a agregar cadeias com funções conhecidas, chamando a este 

processo de funcionalização. A funcionalização tem por objetivo criar meios para que 

haja transferência eletrônica nas paredes e extremidades dos nanotubos, gerar condições 

energeticamente favoráveis para a adição de moléculas ou nanopartículas e tornar os 

CNT hidrofílicos a fim de facilitar seu uso em suspensões de solventes polares [42,43]. 

 

3.5 Propriedades ópticas intramoleculares dos OSCs 

 

Os níveis LUMO e HOMO em OSCs não são contínuos, por tanto, espera-se que 

o espectro de absorção possua picos que correspondam à promoção de elétrons do nível 

fundamental para níveis excitados. A desativação destes estados excitados se manifesta 

em processos radiativos (fluorescência e fosforescência) e não radiativos (conversão 

interna, etc.) [16,19,44]. A fluorescência é o de maior interesse nos OSC, já que o 

aproveitamento desses elétrons excitados é o primeiro passo do mecanismo fundamental 

no processo de conversão de energia. 

Normalmente a máxima intensidade no espectro de fluorescência dos OSCs se 

encontra em um comprimento de onda maior (deslocados para o vermelho) em 

comparação com a máxima intensidade do espectro de absorção. Este efeito é explicado 

pela regra de Kasha [56], no qual a molécula no estado excitado decai rapidamente para 

o nível vibracional mais baixo do nível excitado liberando energia. Então, a molécula 

relaxa, em uma transição vertical, para o estado fundamental emitindo fótons. Essa 

diferença entre os picos de absorção e emissão, em termos de comprimento de onda, é 
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conhecida como deslocamento Stokes. Se houver mudança na direção do spin do elétron 

no estado excitado de singleto para tripleto a emissão será fosforescente com 

deslocamento para comprimentos de onda maiores (conversão intersistema). No 

diagrama de energias proposto por Jablonski da Figura 3.13 estão representados os 

processos mencionados [16,19,35,44]. 

 

          

Figura 3.13 - Diagrama de Jablonski e os respectivos espectros de absorção, fluorescência, 

fosforescência, conversão interna (CI) e conversão intersistema (CIS) (modificado de [28, 45]). 
 

O coeficiente de absorção é a medida da atenuação da radiação luminosa de 

certo comprimento de onda que atravessa a extensão de um material de uma dada 

espessura [19]. Os OSCs têm um coeficiente de absorção muito alto comparado aos 

semicondutores inorgânicos que excede 10
5
cm

-1
 no espectro visível, o que dá a 

espessura necessária de filme inferior a 100nm para absorção suficiente da luz 

incidente. Nos semicondutores inorgânicos, o coeficiente de absorção é da ordem de 

10
3
cm

-1
, portanto cerca de 100 vezes mais espessas são as camadas necessárias para 

uma absorção de luz eficiente [19,44]. É por isto que uma célula solar inorgânica é 

geralmente rígida e um OPV pode ser flexível. 

 

3.5.1 Eficiência quântica de fluorescência (ΦF) 

 

Chama-se eficiência quântica de fluorescência (ΦF) ao cociente entre o número 

de fótons emitidos por fluorescência e o número de fótons absorvidos pela molécula em 
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estudo [44,46]. Neste trabalho será calculada ΦF utilizando os dados de uma amostra de 

referência com eficiência quântica de fluorescência conhecida (Φref). Este método é 

conhecido como comparativo de Williams (Eq. 3.7) e utiliza parâmetros de 

instrumentação rigorosamente definidos para efetuar as medidas. A saber: 

 

𝛷𝐹 =  𝛷𝑟𝑒𝑓

𝑛2

𝑛𝑟𝑒𝑓
2

𝐹′

𝐹𝑟𝑒𝑓
′

𝐴𝑏𝑠𝑟𝑒𝑓

𝐴𝑏𝑠
           Eq.  3.7 

 

Onde n e nref são os índices de refração dos solventes da amostra e da referência 

respectivamente, F´ e F´ref são as áreas sob o espectro de fluorescência da amostra e da 

referência  respectivamente, e Abs e Absref são os valores de absorbância da amostra e 

da referência no mesmo comprimento de onda da emissão. Uma molécula será 

significativamente fluorescente se seu rendimento quântico tiver magnitude 

considerável (entre 0,1 e 1) [47]. 

No caso dos dispositivos eletrônicos orgânicos a literatura relata que a eficiência 

quântica no estado sólido é indicativa das qualidades dos OSCs como componentes 

ativos para a fabricação destes dispositivos [48]. 

No entanto os rendimentos quânticos de fluorescência de filmes finos são 

difíceis de obter com precisão já que muitas correções precisam ser feitas nas medições 

de absorção além de considerar os níveis de auto-absorção e reflexão interna total [48]. 

Assumindo que as constantes de decaimento radiativo do OSC são similares em solução 

e no estado sólido, a eficiência quântica dos filmes (ΦFf) pode ser estimada a partir das 

medições dos tempos de vida do OSC em solução e filme fino a partir da Eq. 3.8: 

 

𝛷𝐹𝑓 =  𝛷𝐹

 𝐴𝑖𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜏(𝑠𝑜𝑙 )
           Eq. 3. 8 

 

Onde ΦF é a eficiência quântica do OSC em solução, a somatória expressa à 

média ponderada dos tempos de vida do OSC na forma de filme fino e τ(sol) é o tempo de 

vida do OSC em solução [48]. 
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 3.6 Propriedades ópticas intermoleculares dos OSCs 

 

Os processos fotofísicos intramoleculares caracterizam completamente as 

propriedades fotofísicas de uma molécula. Porém, no caso de sistemas de várias 

moléculas, é necessária uma caracterização mais ampla, onde se verifique os processos 

fotofísicos intermoleculares, os quais envolvem a interação de uma molécula doadora 

excitada (*D) com outras moléculas idênticas ou não (aceitadora, A) que se encontram 

no estado fundamental, contribuindo para a desativação da molécula.  Dentre os 

processos fotofísicos intermoleculares que contribuem para a desativação de uma 

molécula, podemos destacar: transferência de energia (radiativa e não-radiativa), 

transferência de carga (elétrons e prótons), formação de excímeros e formação de 

exciplexos [44,49]. 

 

 3.6.1 Supressão de fluorescência  

 

Qualquer processo que diminua a intensidade de fluorescência de uma molécula 

fluorescente é chamado supressão. A supressão pode ser estática ou dinâmica 

dependendo da interação entre a molécula fluorescente e o agente supressor. 

 

       3.6.1.1 Supressão dinâmica 

 

Esse processo se manifesta com a desativação do estado excitado devido à 

colisão, com perda energética, da molécula fluorescente com o agente supressor, 

produzindo a desativação da molécula fluorescente sem emissão de fótons. A equação 

de Stern-Volmer descreve a supressão dinâmica, sendo:  

 

𝐹0

𝐹
= 1 + 𝑘𝑞𝜏0 𝑄 = 1 + 𝐾𝑆𝑉 𝑄 =

𝜏0

𝜏
       Eq. 3.9          

 

 Onde F é a intensidade de fluorescência na presença do supressor e F0 na 

ausência dele, kq é a constante bimolecular de supressão, τ0 é o tempo de vida na 

ausência do supressor, τ é o tempo de vida em presença do supressor e [Q] é a 

concentração do supressor. A kq reflete a eficiência da supressão ou acessibilidade da 

molécula fluorescente ao supressor.  
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  De acordo com a Eq. 3.9, é possível construir o gráfico de Stern-Volmer que é 

linear se a supressão é dinâmica (Figura 3.14). O coeficiente angular da reta é o valor 

da constante de Stern-Volmer (KSV). Porem a linearidade do gráfico de Stern-Volmer 

não é prova suficiente de que a supressão da fluorescência é unicamente dinâmica, casos 

de supressão estática poderiam estar ocorrendo, podendo identificar cada um desses dois 

processos a partir das medidas de tempo de vida, da dependência com a temperatura e 

com a viscosidade da amostra. Na supressão dinâmica, o tempo de vida da molécula é 

alterado na presença do agente supressor, como mostram os perfis de decaimentos de 

tempo de vida da Figura 3.14 (b) [44,49]. 

 

(a)            (b) 

Figura 3.14 – Supressão dinâmica, gráfico de Stern-Volmer (a), curva de decaimento da fluorescência de 

uma molécula na presença e na ausência do supressor (b), a variação da inclinação revela a variação do 

tempo de vida [44] 

 

3.6.1.2 Transferência de elétrons fotoinduzidos 

 

A transferência de elétrons fotoinduzidos é um processo de transferência no 

estado excitado no qual um elétron excitado passa da molécula doadora (D*) para a 

molécula aceitadora (A). Considera-se a transferência de elétrons fotoinduzidos como 

um processo de oxi-redução no estado excitado que produz separação de cargas. No 

mecanismo de transferência de elétrons, mudam as cargas dos reagentes e produtos 

[44,50]. 

     D* + A → D
+
 + A

-
  

 

É um processo decorrente da supressão dinâmica como foi observado nos estudos de 

Ceroni e colaboradores [51] e Lin e colaboradores [52]. 
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      3.6.1.3 Supressão estática  

 

A supressão estática pode ocorrer de duas formas diferentes. Uma se deve a 

formação de uma esfera de supressão efetiva, região onde ocorre a difusão entre a 

molécula excitada (M*) e o agente supressor (Q) durante o tempo de vida do estado 

excitado resultando num processo independente do tempo. Alternativamente pode 

formar-se um complexo não fluorescente entre a molécula (M) e o agente supressor (Q) 

quando ambos estão no estado fundamental e quando este complexo absorve luz, 

imediatamente retorna ao estado fundamental sem a emissão de fótons [44] (Figura 

3.15). 

 

Figura 3.15 - Supressão estática por uma esfera de supressão efetiva (a) e pela formação de um complexo 

não fluorescente do estado fundamental (b) [49] 

 

3.6.1.3.1 Supressão estática por esfera de supressão efetiva  

  

Segundo Valeur [44], Perrin propôs o modelo de supressão por esfera efetiva, 

quando a molécula supressora (Q) se encontra dentro de uma esfera de raio r e volume 

Vq centrada na molécula no estado excitado M* ocorrerá supressão. Pelo contrário, 

estando o supressor fora da esfera efetiva, não se produz supressão sobre M*. Por tanto, 

com o aumento da concentração do supressor tem-se decaimento na intensidade da 

fluorescência conforme descrito pela equação de Poisson: 

 

𝐹0

𝐹
= 𝑒(𝑉𝑞𝑁𝑎  𝑄 )       Eq.  3.10       
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Onde Na é a constante de Avogadro (6,022 x 10
23

mol
-1

). A Eq. 3.10 mostra 

comportamento exponencial crescente, porém para baixas concentrações é possível 

provar a aproximada linearidade da equação expandindo em polinômios de Taylor: 

 

𝑒(𝑉𝑞𝑁𝑎 𝑄 ) ≅ 1 + 𝑉𝑞𝑁𝑎 𝑄     Eq.  3.11       

 

Da Eq. 3.11 se extrai que a intensidade de fluorescência tem variação 

aproximadamente linear para baixas concentrações do supressor [44]. Na Figura 3.16 se 

observam os gráficos de Stern-Volmer esperados para este tipo de supressão. 

 

 

(a)     (b) 

Figura 3.16 - Supressão estática na presença de uma esfera de supressão efetiva. Gráfico de Stern-

Volmer (a) e decaimentos de fluorescência da molécula na presença e na ausência do supressor (b) [44] 

 

3.6.1.3.2 Supressão estática por formação de complexo não fluorescente  

 

Em um processo de supressão estática por formação de complexos não 

fluorescentes, a intensidade de fluorescência diminui com a adição de um agente 

supressor [44]. Usando a relação para a constante de estabilidade do complexo KS:  

 

               𝐾𝑆 =
[𝑀𝑄]

 𝑀 [𝑄]
                                  Eq.  3.12       

 

 E pela lei de conservação da massa: 

 

         [𝑀]0 =  𝑀 +  𝑀𝑄                         Eq.  3.13                
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 A relação de moléculas fluorescentes não complexas é: 

 

[𝑀]

[𝑀]0
=

1

(1+𝐾𝑆  𝑄 )
                            Eq. 3.14               

 

 Considerando que em soluções bem diluídas a intensidade de fluorescência F é 

proporcional a concentração: 

 

                                               
𝐹0

𝐹
= 1 + 𝐾𝑆 𝑄             Eq.  3.15 

  

Onde é fácil ver a semelhança desta relação com a da supressão dinâmica da Eq. 3.9 

com KS no lugar de KSV. Na Figura 3.17 se mostra o gráfico de Stern-Volmer e a curva 

de decaimento radiativo na presença e na ausência do supressor, podendo se observar 

semelhanças no primeiro com o gráfico da supressão dinâmica, porém no segundo a 

mesma inclinação das curvas indica que o tempo de vida não é alterado com a presença 

do supressor [44]. 

 

 

(a)      (b) 

  
Figura 3.17 - Supressão estática na formação de complexos não fluorescentes, gráfico de Stern-

Volmer (a) e as curvas de decaimento da fluorescência de uma molécula na presença e na ausência do 

supressor (b) [44] 

 

3.6.2 Supressão da fluorescência em filmes finos 

 

 Os tipos de supressão comentados referem a moléculas fluorescentes em 

solução. Quando a molécula se encontra no estado sólido de filme fino a supressão 

dinâmica não é observada. No entanto as supressões por esfera efetiva e formação de 

complexo não fluorescente são as que explicam os fenômenos de supressão de 

fluorescência e transferência de carga dos OSCs na forma de filmes finos.  
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3.7 Propriedades elétricas dos OSCs 

 

A grande maioria dos dispositivos eletrônicos orgânicos, e particularmente os 

OPVs, são dispositivos bipolares (dois eletrodos, catodo e ânodo) com OSCs entre eles. 

Nos OPVs pelo menos um dos eletrodos deve ser opticamente transparente, com esse 

intuito, são utilizados materiais como óxido de estanho e índio (ITO) e óxido de estanho 

dopado com flúor (FTO). O ITO tem não apenas alta transparência óptica, também são 

condutores elétricos. Os contra-eletrodos (de Al, Au, Ag, etc.) são opacos à luz, portanto, 

o lado do ITO (ou FTO) é o exposto à luz [19,44]. 

Em um OPV, a taxa de recombinação de éxcitons pode ser elevada, acarretando 

em eficiências de conversão reduzidas. As características morfológicas dos filmes 

orgânicos fazem com que a mobilidade dos portadores seja menor em comparação aos 

filmes inorgânicos. Além disto, armadilhas de carga geradas por defeitos estruturais, 

segregação de fase (em blendas), quebra da conjugação (em polímeros conjugados) e 

fenômenos de degradação pelo contato com atmosfera ambiente também reduzem a taxa 

de geração de fotocorrente [18]. Em um OPV a maioria dos éxcitons gerados se 

recombina antes de alcançar as interfaces de dissociação, no entanto alguns dos éxcitons 

restantes se dissociam em elétrons e buracos. A mobilidade dos buracos é muito baixa, 

devido a isto apenas alguns deles são coletados no ânodo, gerando uma foto-corrente de 

valor reduzido. As imperfeições e os limites de fase na camada fotoativa criam 

armadilhas de carga, que funcionam como locais de recombinação. A eficiência de 

conversão energética é afetada por estes processos fazendo necessário o estudo do OPV 

como dispositivo semicondutor (diodo) [18].  

Por outro lado que um dispositivo eletrônico orgânico se observe retificação de 

corrente não o classifica como OPV. É preciso, além desse comportamento, que no 

dispositivo se produza foto-geração de cargas quando exposto a radiação luminosa. Por 

isso é necessário avaliar e caracterizar os dispositivos eletrônicos orgânicos 

determinando suas curvas J(V) no escuro e sob iluminação padrão (AM 1.5G, 100 

mW/cm
2
, 300K). No caso de um OPV, que estiver a circuito aberto, a diferença de 

potencial entre os dois eletrodos sob iluminação se chama tensão de circuito aberto 

(VOC). Se os dois eletrodos da célula estão em curto-circuito, a corrente elétrica obtida é 

a máxima possível para uma dada intensidade de luz. Essa corrente é conhecida como 

corrente de curto-circuito (ISC). Valores significativos de VOC e ISC se traduzem em 
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eficiência de conversão em um OPV. Se por caso um dispositivo demonstrasse resposta 

na sua curva J(V) à iluminação, porém sem observação de VOC e ISC, estaria 

evidenciando comportamento de fotodetector e não de OPV [13,16,18,19].  

 

 3.7.1 Eficiência de conversão energética (Power Conversion Efficiency,PCE 

(η)) 

 

A PCE de uma célula solar define sua capacidade de converter luz incidente em 

eletricidade. É dado pela razão da energia elétrica gerada pela célula e a energia da luz 

que incide sobre ela. Para calcular a PCE, é importante conhecer a potência elétrica 

máxima dada à carga e, para isso, as características de corrente-tensão I(V) da célula são 

medidas sob iluminação. A característica I(V) de uma célula solar sob iluminação é 

mostrada na Figura 3.18 assim como o gráfico de potência (absoluta) entre ISC e VOC 

[13,19].  

 

                     

 

Figura 3.18 -. Curva característica de I em função de V de uma célula solar sob iluminação. A curva 

tracejada representa o gráfico de potência [19]. 
 

O ponto correspondente ao valor máximo no gráfico de potência representa a 

potência máxima (Pmax) da célula, correspondente a corrente Imax e a tensão Vmax, A PCE 

(ou η) de uma célula é [13,19]: 

 

    𝜂 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
=

𝑉𝑚𝑎𝑥 · 𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
          Eq.  3.16 
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Onde Pin representa a potência óptica incidente. A área sombreada na Figura 

3.18 representa o retângulo Pmax. O cociente entre Pmax e ISC·VOC é conhecida como o fill 

factor (fator de preenchimento, FF), isto é [13,19]: 

 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 · 𝐼𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑂𝐶  · 𝐼𝑆𝐶
                    Eq.  3.17 

 

O FF é a medida da qualidade da célula e define suas características. Um FF 

alto corresponde a menos perdas de recombinação e alta eficiência da célula. Devido a 

essas perdas FF é sempre menor que a unidade. Para máxima saída da célula, uma carga 

deve ser escolhida de tal forma que a potência dada à carga seja Pmax. Das Eq. 3.16 e Eq.  

3.17, a expressão para η também pode ser escrita como [13,19]: 

 

𝜂 =
𝑉𝑂𝐶 · 𝐼𝑆𝐶 · 𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
        Eq.  3.18 

 

Sendo a η percentual: 

 

𝜂 % =
𝑉𝑂𝐶 · 𝐼𝑆𝐶 · 𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
· 100       Eq.  3.19 

 

Em geral, o circuito equivalente de uma célula solar no escuro pode ser 

representado por um diodo e duas resistências, uma em série e outra em paralelo, onde 

todos os fatores que dificultam a extração de carga são representados pela resistência 

conectada em série (RS) e a recombinação de portadores de carga é representada com 

uma resistência conectada em paralelo (RP). Sob iluminação, o efeito fotovoltaico é 

representado por uma fonte de corrente IL (foto-corrente) conectada em paralelo ao 

diodo. Em uma célula convencional a IL é constante para uma dada intensidade 

luminosa. Em uma célula solar ideal RS deve aproximar-se a zero e RP a infinito. A 

Figura 3.19 mostra o circuito equivalente de uma célula solar [13,19]. 
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Figura 3.19 - Circuito equivalente de uma célula solar sob iluminação, a parte envolvida representa o 

circuito equivalente sem iluminação [19]. 
 
 

3.8 Agregação nos OSCs  

 

Os polímeros e moléculas conjugadas (e particularmente as ftalocianinas) utilizadas 

na fabricação de OSCs tendem a sofrer auto-agregação. É uma propriedade muito 

desfavorável, pois diminui a solubilidade e, conseqüentemente, as propriedades 

fotofísicas desses materiais. Está bem estabelecido na literatura que solventes tais como 

DMF e dimetilsulfóxido (DMSO) previnem eficazmente a agregação das ftalocianinas, 

mesmo se adicionados em pequenas quantidades a soluções aquosas [53]. 

A formação de agregados é impulsionada principalmente pelo empilhamento π-π 

entre os macrociclo das ftalocianinas quase planares e as forças de van der Waals. 

Devido ao acoplamento entre os momentos de dipolo de transição (coincidente com o 

eixo molecular longo) das moléculas adjacentes, cada par degenerado de estados 

excitados dos monômeros constituintes se combina para formar estados de éxciton no 

dímero que são divididos em dois níveis de energia, em um deles os momentos de 

transição das duas moléculas são paralelos e no outro são antiparalelos [53]. 

Segundo a literatura, a formação de agregados é evidenciada no estudo e 

comparação dos tempos de vida do decaimento da fluorescência das moléculas de 

ftalocianina em solução e como filme fino. As ftalocianinas em solução apresentam 

geralmente decaimentos monoexponenciais, quer dizer, somente um tempo de vida é 

observado. No caso de filmes finos se observam dois ou mais tempos de vida de 

duração menor que nas medidas em solução devido à agregação [17]. 

Os agregados das ftalocianinas (e de moléculas quase planares em geral) são 

classificados pela forma em que as moléculas se dispõem. Quando empilhadas 
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formando colunas são chamados tipo H (Figura 3.20 (a)) e tipo J quando se encontram 

lado a lado formando uma estrutura planar (Figura 3.20 (b)). Os agregados do tipo H 

apresentam deslocamento para o azul (deslocamento hipsocrômico) no pico de absorção 

óptica em relação ao monômero e na maioria dos casos não apresentam fluorescência. 

Os agregados do tipo J exibem máximos de absorção óptica deslocados para o vermelho 

(deslocamento batocrômico) em comparação com o monômero e freqüentemente tem 

fluorescência, às vezes até com uma intensidade maior do que a do monômero 

[17,28,53,54]. 

 

 

               

(a)                                                            (b) 

 Figura 3.20 – Desenho esquemático dos tipos de agregados, tipo H (a), tipo J (b)  

 

 

Pode-se distinguir entre agregados tipo H e J com base no ângulo θ definido como o 

ângulo entre os momentos de dipolo de transição molecular das unidades monoméricas 

constituintes e a linha que une os centros das moléculas. Quando θ > 54,7 °, agregados 

H são formados e os agregados são tipo J quando θ < 54,7° (Figura 3.21) [53,54].  

 

                                            

    

Figura 3.21 – Desenho esquemático de uma agregação em relação ao ângulo entre as moléculas, as setas 

indicam os momentos dipolo das moléculas e θ o ângulo entre elas 

 

Quando θ toma valores maiores que zero e menores que 90° faz-se evidente a 

formação de agregados H ou J não puros, podendo observar-se divisão de bandas no 

espectro de absorção óptica. Nesses casos, as transições para os estados superior e 

inferior do éxciton são permitidas a partir do estado fundamental (Figura 3.22). 
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 Figura 3.22 - Diagrama de bandas de energia do monômero e dos agregados  

 

 Os agregados H são comuns para muitos corantes orgânicos com estrutura π planar 

e estendida, porém os agregados J são observados em poucos casos [53,54,55]. Apesar 

do fato de que, de acordo com a teoria do éxciton de Kasha et al. [56], os agregados H 

não deveriam ser fluorescentes, há relatos que documentam a fluorescência desse tipo 

de dímero ou agregado [53]. 

Em relação ao comportamento elétrico uma estrutura do tipo H tende a melhorar a 

retificação de corrente do OSCs. É relatado na literatura que a fase colunar cristalina 

altamente ordenada à temperatura ambiente da origem a retificação de corrente 

pronunciada em estruturas simples de díodos [17]. Entretanto, o alinhamento planar 

(Tipo J) é desvantajoso em dispositivos do tipo diodo, uma vez que as cargas devem ser 

transportadas perpendicularmente à direção de empilhamento π [17]. São vários os 

exemplos na literatura que referem à relação existente entre a estrutura formada pela 

agregação dos OSCs e o aumento da eficiência nos dispositivos eletrônicos orgânicos 

[57,58,59,60,61,62]. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Nesta seção será mostrada a estrutura química e algumas propriedades relevantes 

das moléculas de ftalocianina de hidróxido de alumínio (AlOHPc), dos nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas funcionalizados com ácido carboxílico (MWCNT-COOH). 

Também serão descritos os métodos de preparo das soluções e suas respectivas 

concentrações, assim como os métodos de deposição dos filmes e as etapas de 

fabricação dos dispositivos construídos. Serão apresentados os equipamentos e as 

técnicas de caracterização utilizadas neste trabalho. 

4.1 Materiais 

  4.1.1 Ftalocianina de Hidróxido de Alumínio (AlOHPc) 

 

A molécula de Ftalocianina de Hidróxido de Alumínio (AlOHPc) é comercializada 

pela Sigma-Aldrich® com 85% de pureza. O composto foi gentilmente cedido pela 

Professora Vanessa Mosqueira do Departamento de Farmácia da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP).  

 A Figura 4.1 representa a fórmula estrutural da molécula de AlOHPc cuja 

fórmula molecular é C32H17AlN8O e massa molar 556,51g/mol. O átomo de alumínio da 

molécula se encontra localizado na proximidade do centro da molécula realizando 

ligações químicas com os átomos de nitrogênio dos anéis indol e com uma hidroxila 

(OH-) formando uma geometria piramidal [28]. 

 

                                                         

Figura 4.1 - Fórmula estrutural da ftalocianina de hidróxido de alumínio (Fonte: www.sigmaaldrich.com) 
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 4.1.2 Nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizados com ácido 

carboxílico (MWCNT-COOH) 

 

Os nanotubos de carbono puros são pouco solúveis na maioria dos solventes de 

uso comum nas pesquisas [42,43]. Portanto se faz a funcionalização de sua estrutura, 

adicionando diferentes grupos como amina (NH-R) ou carboxila (COOH). A 

funcionalização com COOH (Figura 4.2) se mostra muito conveniente ao misturar os 

MWCNT-COOH em álcool etílico e DMF proporcionando boa dispersão e 

homogeneidade nas soluções [54]. Neste trabalho foram utilizados os MWCNT-COOH 

pelas características convenientes de solubilidade e sua capacidade de atuar como 

aceitador de cargas. Foi informado pelo fornecedor que a pureza dos MWCNT-COOH é 

maior a 93%, com menos de 5% de contaminantes e menos de 2% de outras estruturas 

de carbono, sendo que  99% deles tem diâmetro de entre 0,8nm e 25nm e comprimentos 

de 5μm a 30μm. Os MWCNT-COOH utilizados foram sintetizados (com o processo 

CVD) na UFMG pelo grupo do Prof. Luiz O. Ladeira e gentilmente cedidos para a 

realização deste trabalho. 

                       

Figura 4.2 - Representação dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizados com ácido 

carboxílico (MWCNT-COOH) (modificado da fonte:www.intechopen.com) 

 

  4.2 Métodos 

 4.2.1 Preparo de soluções 

 

 Foram preparadas soluções de concentração 0,005g/L (0,01mM), em álcool 

etílico e DMF para caracterização óptica da AlOHPc e de concentrações de 0,5g/L (em 

álcool etílico e DMF), 5g/L (em DMF) e 10g/L (em DMF) para fabricação de filmes 
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finos e dispositivos. A concentração das soluções preparadas para deposição de filmes 

finos depende do método utilizado, foi utilizada a de 0,5g/L para o método casting e as 

de 5g/L e 10g/L para o método spin-coating (itens 4.2.2 e 4.2.2.2). 

 4.2.1.1 Preparo de soluções para filmes fabricados pelo método spin-coating  

 

 Foram preparados dois conjuntos de soluções em DMF para preparação de 

filmes pelo método de spin-coating, um deles com uma concentração fixa de AlOHPc e 

variando a concentração de MWCNT-COOH e o outro conjunto, constando de uma 

única solução sem AlOHPc e com concentração fixa de MWCNT-COOH porém 

aumentando o tempo que a solução permanecia no agitador de ultrassom entre 

deposições. 

 4.2.1.1.1 Preparo de soluções para filmes fabricados pelo método spin-

coating com AlOHPc e MWCNT-COOH 

 

Para deposição de filmes por spin-coating foram preparadas seis soluções em 

DMF mantendo o volume e a concentração de AlOHPc fixos em 0,6mL e 10g/L e 

variando a concentração de MWCNT-COOH como aparecem na Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1 - Volumes utilizados de solvente (DMF), quantidade em peso de AlOHPc e quantidade em 

peso de MWCNT-COOH , relação de peso entre  AlOHPc e MWCNT-COOH  e  na última coluna a 

concentração resultante de MWCNT-COOH 

 

Amostra 

Volume de 

DMF  

[mL] 

Quantidade de 

AlOHPc 

[mg] 

Quantidade de 

MWCNT-

COOH [mg] 

Concentração 

MWCNT-COOH 

[g/L] 

0 0,6 6,0 0,0 0,00 

1 0,6 6,0 2,0 3,33 

2 0,6 6,0 4,0 6,66 

3 0,6 6,0 6,0 10,00 

4 0,6 6,0 8,0 13,33 

5 0,6 6,0 10,0 16,66 
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 4.2.1.1.2 Preparo de soluções de MWCNT-COOH para deposições pelo 

método spin-coating  

 

Para deposição por spin-coating de MWCNT-COOH foi preparada uma solução 

em DMF, com a concentração de 5g/L e variando o tempo de agitação no ultrassom 

antes de fazer cada uma das deposições. 

 4.2.2 Deposição de filmes finos 

 

 4.2.2.1 Preparação dos substratos de vidro e ITO  

  

A dimensões dos substratos é de 2cm de comprimento por 1cm de largura 

aproximadamente e tanto os substratos de vidro como os de ITO passaram por um 

processo de limpeza padronizado. Esta limpeza consiste de um banho em acetona de 

pelo menos 30 minutos, secagem com nitrogênio, um segundo banho em álcool 

isopropílico de até 10 minutos e novamente secagem com nitrogênio. 

 

  4.2.2.2 Método casting 

 

 

Foi utilizado na deposição de filmes o método denominado casting que consiste 

em depositar a solução sobre um substrato sólido de vidro (Figura 4.3 (a)). Dependendo 

da temperatura de ebulição do solvente poderá aplica-se temperatura com uma chapa 

quente (Figura 4.3 (b)), obtendo-se o filme fino pela evaporação do solvente (Figura 

4.3 (c)).  

                                

Figura 4.3 - Método casting, deposição da solução no substrato (a), evaporação com chapa quente (b) e 

filme fino finalizado (c) 
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Este método é simples, mas apresenta dificuldades no controle da espessura do 

filme, já que as moléculas se depositam de forma desordenada [63], por este motivo, o 

método casting foi utilizado somente na deposição de filmes para estudo fotofísico da 

AlOHPc.   

 4.2.2.3 Método spin-coating 

 

Com o intuito de obter maior homogeneidade na camada ativa dos filmes foi 

utilizada uma maquina para fazer deposições por centrifugação (spin-coater) de marca 

Laurell modelo WS-400B-6NPP que se encontra dentro da glove-box do LADOR 

(Figura 4.4). Também foi utilizado um spin-coater de fabricação home-made 

construído pelo autor deste trabalho com velocidade de centrifugação variando de 200 a 

7000rpm. 

 

                             

Figura 4.4 - Representação esquemática do método de deposição por centrifugação (spin-coating) 

 

 4.2.2.3.1 Deposição de filmes de AlOHPc e MWCNT-COOH em substratos de 

vidro 

As deposições com as soluções da Tabela 4.1 foram feitas na velocidade de 

3000rpm para 6 filmes com eletrodo de ITO (0,00g/L, 3,33g/L, 6,66g/L, 10,00g/L, 

13,33g/L e 16,66g/L) e 5 filmes de substrato de vidro comum (0,00g/L, 6,66g/L, 

10,00g/L, 13,33g/L e 16,66g/L). Em todas as deposições por centrifugação foi utilizado 

o mesmo tempo total de giro que foi de 30 segundos e a velocidade de 3000rpm. 
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 4.2.2.3.2 Deposição de MWCNT-COOH em substratos de vidro 

 

 Todas as deposições foram obtidas com a suspensão de MWCNT-COOH em 

DMF com o método de spin-coating com velocidade de centrifugação de 2000rpm 

aplicada durante 20 segundos. A primeira deposição foi obtida agitando manualmente a 

solução, a segunda só após de ter agitado no ultrassom a solução por 5 minutos. A 

última foi depositada após ter agitado no ultrassom a solução por outros 5 minutos. Ao 

finalizar foram obtidas deposições com variação do tempo de agitação no ultrassom de: 

0, 5 e 10 minutos.  

 

 4.2.2.3.3 Deposição de filmes de AlOHPc por spin-coating em diferentes 

velocidades de centrifugação 

 

 A fim de se estudar a influência da velocidade de centrifugação nas propriedades 

ópticas e morfológicas dos filmes finos foram fabricados filmes por spin-coating 

partindo de uma única solução de AlOHPc em DMF na concentração de 5g/L. O tempo 

em que a deposição foi feita se manteve em 30 segundos para todos os filmes e as 

velocidades de centrifugação utilizadas foram 700rpm, 1000rpm, 1500rpm, 2000rpm, 

3000rpm, 4000rpm, 5000rpm e 6000rpm. 

 4.2.3 Fabricação de dispositivos 

 

  Devido às melhores qualidades dos filmes obtidos por spin-coating os 

dispositivos foram preparados utilizando esta técnica. 

 

I. Deposição da camada de ITO 

Para caracterizar eletricamente os filmes foi necessário depositar as 

soluções em substratos que contenham uma camada previamente 

depositada de ITO (óxido de índio-estanho) de resistência elétrica 15Ω/□. 

Uma vez atingida a condição de alto vácuo (2x10
-6

Torr), o filme de ITO 

é depositado por sputtering (pulverização catódica), tendo como 

atmosfera de trabalho Argônio (3,0 mT). Este material é transparente ao 

espectro de luz visível assim como condutor elétrico e foi produzido no 
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LADOR (LAboratório de Dispositivos ORgânicos) pertencente ao 

INMETRO. 

 

II. Deposição em filme fino da camada fotoativa por spin-coating 

(ITO/AlOHPc:MWCNT-COOH) 

Utilizando uma pipeta se depositou a solução de AlOHPc:MWCNT-

COOH em DMF e utilizando a máquina de spin-coating em 3000rpm se 

obteve a camada fotoativa de AlOHPc:MWCNT-COOH  como filme 

fino. 

 

III. Deposição a camada dissociadora C60 (ITO/AlOHPc:MWCNT-

COOH/C60) 

Para melhorar a dissociação de cargas, foi depositada uma camada de C60 

de 50nm de espessura por evaporação resistiva em alto vácuo (2x10
-

6
Torr).  

 

IV. Deposição do contra-eletrodo de alumínio (ITO/AlOHPc:MWCNT-

COOH/C60/Al) 

O eletrodo de alumínio foi depositado em uma câmara de alto vácuo 

(2x10
-6

Torr) por evaporação resistiva com a utilização de uma máscara, 

que faz possível determinar as áreas onde o alumínio foi depositado e, 

com isso, limitar cada uma das regiões ativas do dispositivo a 4mm
2
. A 

camada depositada foi de 100nm. Na Figura 4.5 se observa uma 

representação esquemática do dispositivo finalizado e pronto para 

medidas elétricas. 

 

Figura 4.5 – Desenho esquemático do dispositivo finalizado com destaque de uma das regiões ativas  
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4.3 Caracterização óptica 

 

As técnicas de caracterização utilizadas neste trabalho foram: espectroscopia de 

absorção óptica (UV-Vis), para as medições de absorção óptica das amostras, 

espectroscopia de fluorescência estacionária, para obter as intensidades e os espectros 

de emissão das soluções e filmes e espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo, 

para medir o tempo de vida do estado excitado. 

 4.3.1 Espectroscopia de absorção óptica 

 

 Para as medidas de absorção óptica foi utilizado o espectrofotômetro de feixe 

duplo Shimadzu modelo UV-1800 com faixa de varredura de 190nm a 1100nm, 

localizado no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBM) do 

Departamento de Ciências Biológicas da UFOP (Figura 4.6). Com ele foi possível 

medir os espectros de absorção das amostras, tanto em solução como filmes. 

 

 

 

      

Figura 4.6 Espectrofotômetro de feixe duplo Shimadzu modelo UV-1800 localizado no LBBM do 

Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 O funcionamento deste instrumento baseia-se no fato que a intensidade de 

absorção do material, que chamamos absorbância (A), depende do número de moléculas 

que possuem iguais capacidades de absorção e se encontram no caminho óptico do feixe 

de radiação do aparelho. A absorbância pode ser obtida pela Eq. 4.1:  
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𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10

𝐼𝑡
𝐼0

= ɛ · 𝑙 · 𝑋       Eq.  4.1 

 

 Que é conhecida como lei de Beer-Lambert, onde, I0 é a intensidade de luz 

monocromática incidente, It é a intensidade de luz transmitida, ℇ é o coeficiente de 

absorção molar [L·mol
-1

·cm
-1

], l é o caminho óptico [cm] e X é a concentração molar da 

amostra [mol·L
-1

]. O instrumento trabalha conectado a um computador com um 

software da Shimadzu que registra a absorção em função do comprimento de onda da 

fonte de luz. O instrumento possui feixe duplo que permite fazer medidas diferenciais 

descontando o espectro de absorção de uma amostra sobre outra na mesma operação. A 

observação de picos nos espectros de absorção é característica dos OSCs (ver itens 3.5 e 

3.6). 

 4.3.2 Espectroscopia de fluorescência estacionária 

 

 Para o estudo da fluorescência estacionária das amostras foi utilizado um 

espectrofluorímetro de marca Shimadzu modelo RF-5301PC (Figura 4.7) localizado no 

Laboratório de Materiais Optoeletrônicos (LAMOe) do Departamento de Física da 

UFOP. Neste equipamento se registrou as intensidades e os espectros de emissão das 

soluções com diferentes concentrações de AlOHPc, MWCNT-COOH em álcool etílico 

ou DMF assim como dos filmes depositados. 

 

   

Figura 4.7 - Espectrofluorímetro RF-5301PC da Shimadzu que pertence ao LAMOe do  Departamento de 

Física da Universidade Federal de  Ouro Preto 

 

 O espectro de fluorescência estacionária foi obtido a partir de uma fonte de 

radiação eletromagnética (lâmpada de xenônio) que é limitada, por um monocromador, 

a um feixe de luz monocromático que incide sobre a amostra. Essa luz monocromática 

que atinge a amostra é absorvida e conseqüentemente causa a fluorescência. Esta 
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radiação fluorescente passa por outro monocromador posicionado à 90º do feixe 

incidente, permitindo registrar no detector a intensidade de fluorescência em função do 

comprimento de onda (ver itens 3.5 e 3.6).  

 4.3.3 Espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo 

 

 Para esta medida se utilizou o equipamento chamado de espectrômetro de 

fluorescência com resolução temporal modelo Fluotime 200 da Picoquant (Figura 4.8), 

pertencente ao LAMOe do Departamento de Física da UFOP. O instrumento utiliza a 

técnica de contagem de fótons únicos com correlação temporal (do inglês, time 

correlated single photon counting, TCSPC). A espectroscopia de fluorescência 

resolvida no tempo é a técnica utilizada para determinar o tempo de permanência da 

molécula no estado excitado singleto, que a seguir é chamado tempo de vida (τ), e que 

fornece informações sobre os processos intramoleculares e intermoleculares. O tempo 

de vida da molécula no estado excitado é determinado pela diferença de tempo entre a 

absorção e a detecção de um pulso de fluorescência. 

 

  

Figura 4.8 - Espectrômetro de fluorescência modelo Fluotime 200 da Picoquant pertencente ao LAMOe 

do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto 

 

  

No estudo de tempo de vida das moléculas em soluções e filmes foi utilizado um 

laser de diodo pulsado de 401nm como fonte de excitação, com freqüência de pulsos de 

40MHz e contagem máxima de 150, 1000 e 3000 fótons, utilizando um filtro no 

detector de emissão para impedir que o laser de excitação contribuísse na contagem de 

fótons. Dependendo do sistema de medição montado é conveniente obter a curva de 

decaimento no comprimento de onda do laser utilizado, com uma solução espalhadora 

de nanopartículas de sílica no caso das soluções ou utilizando o espalhamento do 
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substrato no caso dos filmes. A resposta obtida, chamada função resposta do 

instrumento (IRF do inglês, Instrument Response Function,) é utilizada, junto com as 

contagens de tempo de vida, pelo software Fluofit® (do mesmo fabricante) para fazer o 

ajuste utilizando a Eq. 4.2 da curva de decaimento e obter os tempos de vida do estado 

excitado. 

𝐼(𝑡) =  𝐴𝑖

∞

𝑖=1

𝑒
−𝑡
𝜏𝑖         Eq.  4.2 

 Na Figura 4.9 se observa um típico gráfico de decaimentos com os respectivos 

ajustes obtido da literatura [28]. 

                              

Figura 4.9 – Exemplo de um gráfico de decaimentos com IRF e ajustes [28] 

 

 O estudo dos tempos de vida do estado excitado de soluções e filmes é muito útil 

na analise de formação de agregados (ver itens 3.5, 3.6 e 3.8). 

 

4.4 Caracterização elétrica e eletroquímica 

 

 4.4.1 Traçado de curvas I(V) de dispositivos 

 

 As medidas elétricas consistem em aplicar uma tensão que varia desde valores 

negativos até valores positivos (obviamente passando por tensão zero) entre os eletrodos 

do dispositivo identificados como anodo (ITO) e catodo (Al). A corrente que circula 

determina a curva característica do dispositivo sem iluminação (escuro) e iluminando a 

região de contato com uma lâmpada que cumpre a norma AM 1.5G (claro). Na Figura 

4.10 se observa o simulador solar marca Newport junto com a fonte e o instrumento de 

medida elétrica marca Keithley. 
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Figura 4.10 - Simulador solar marca Newport e ao lado fonte e instrumento de medida elétrica da marca 

Keithley 

 

 A caracterização elétrica dos dispositivos fabricados com OSCs é comentada no 

item 3.7. 

 

 4.4.2 Voltametria cíclica 

 

 A voltametria cíclica é uma técnica que permite adquirir informações acerca de 

reações em sistemas eletroquímicos. É observado o potencial redox das espécies 

eletroativas ao tempo que se avalia o efeito do meio sobre o processo redox [64]. A 

medida é determinada pelos fenômenos que ocorrem entre e a camada fina de solução 

adjacente e a superfície do eletrodo de trabalho. É uma técnica dinâmica, pois a cela 

eletroquímica é operada na presença de corrente elétrica variável que é medida em 

função da variação do potencial aplicado [65]. O experimento inicia-se com a aplicação 

do potencial em um valor no qual nenhuma redução ocorre. Com o potencial mais 

negativo (catódico) se reduze o composto em solução, gerando um pico de corrente 

proporcional à concentração do composto. Quando o potencial atinge um valor no qual 

deixa de observar-se a reação de redução a aplicação do potencial se inverte até o valor 

inicial. 

 Se a reação for reversível os produtos que foram gerados no sentido direto serão 

oxidados, gerando um pico simétrico ao pico da redução. O voltamograma gerado 

depende do tipo de mecanismo redox que o composto em questão sofre no eletrodo 

[65]. O sinal de corrente se registra originando o voltamograma, gráfico que representa 
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a curva corrente em função do potencial (I-V). Para este trabalho, utilizou-se um 

potenciostato modelo MQPG-01 da Microquímica, localizado no Laboratório 

Eletroquímico e Difusão do Departamento de Física da UFOP. Os filmes finos foram 

analisados em temperatura ambiente utilizando uma célula eletroquímica composta de 

três eletrodos: o filme fino de AlOHPc como o eletrodo de trabalho, um contra-eletrodo 

de platina e um eletrodo de referência de calomelano (Hg2Cl2) saturado. Como eletrólito 

foi utilizado uma solução aquosa de ácido acético em concentração de 0,1mol L
-1

. O 

potencial foi variado de -1V a 1V, com velocidade de varredura de 20mV/s. 

 

4.5 Caracterização morfológica e estrutural 

 

                 4.5.1 Microscopia de força atômica (Atomic Force Microscopy, AFM) 

 

Na analise morfológica das amostras foi utilizado um microscópio de força 

atômica da marca Brucker modelo NanoScope V MultiMode AFM (Figura 4.11) e foi 

realizada no Laboratório de Nanoscopia da UFMG em colaboração com a Profa. Ana 

Paula Moreira Barboza.  

                                            

Figura 4.11 - Microscópio de força atômica da marca Brucker modelo NanoScope V MultiMode AFM 

pertencente ao Laboratório de Nanoscopia da UFMG 

 

Na AFM, uma sonda de aproximadamente 100Å de diâmetro varre a superfície 

da amostra. Esta sonda se encontra sobre uma das extremidades de uma alavanca de 

100~200μm de comprimento, ao tempo que um laser é apontado à extremidade da 

alavanca. Na medida em que a sonda é aproximada da superfície da amostra a deflexão 

produzida pela interação sonda-amostra é registrada por um detector sensível ao laser 
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(Figura 4.11). O sinal no detector representa a deflexão da alavanca e é utilizado por 

um computador para gerar um mapa topográfico da superfície da amostra [66]. 

 

                                          

 Figura 4.12 - Desenho esquemático do principio de funcionamento do AFM [66] 

 

 A importância das medidas de espessura e rugosidade dos dispositivos 

construídos com OSCs é comentada no item 3.5. 

 

 4.5.2 Espectroscopia Raman 

 

O espectro Raman característico para cada molécula é obtido pela medição do 

conjunto vibracional da amostra, desta forma, torna-se possível à identificação do 

material estudado. Para isto o feixe de luz de um laser é focado na superfície da amostra 

usando uma objetiva com ampliação. Depois de obter um ponto focal na superfície da 

amostra, a luz do espalhamento Raman é coletada pela objetiva e enviada para os 

sistemas de detecção onde é registrada usando um espectrômetro conectado a um 

computador. O deslocamento Raman é medido em número de onda (cm
-1

), que é o 

número de ciclos de vibração por unidade de comprimento (Figura 4.13). 

                            

500 1000 1500 2000 2500

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

 

 

C
C

D
 (

c
o
n
ta

g
e

m
) 

[1
0

7
]

Número de Onda (cm
-1
)

D:1332 cm
-1

G:1577 cm
-1

G´:2650 cm
-1

 

 Figura 4.13 - Gráfico obtido pela medição do espalhamento Raman de uma amostra [67] 
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 O esperado das medidas do espalhamento Raman para este trabalho é verificar a 

presença e integridade dos MWCNT-COOH. 

 

4.5.3 Difração de raios X 

 

 

A difração de raios X é utilizada para investigar a estrutura cristalina de amostras 

sólidas. A amostra é colocada em um suporte que pode girar em torno de um eixo 

rotulado. O feixe de raios X monocromático é gerado e direcionado à amostra e as 

intensidades dos feixes difratados são detectadas com um contador (Figura 4.14). A 

amostra, a fonte de raios X e o contador se encontram no mesmo plano. 

 

                             

Figura 4.14 - Desenho esquemático da montagem que permite a medição da difração de raios X (imagem: 

sites.ifi.unicamp.br/lfmoderna/conteudos/difracao-de-raio-x/) 

 

A técnica é utilizada para a determinação de parâmetros cristalográficos tais 

como o espaçamento interplanar. Os raios X sofrem interferência como resultado de sua 

interação com uma série de planos atômicos da amostra paralelos entre si, de acordo 

com a lei de Bragg que relaciona o ângulo incidente e refletido com o espaçamento 

interplanar. O espaçamento interplanar é uma função dos índices de Miller e dos 

parâmetros da rede, bem como da estrutura cristalina [68]. 

Na Figura 4.15 se observa um típico difratograma obtido da literatura [17]. 
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Figura 4.15 – Exemplo de um difratograma obtido da literatura [17] 

 

 Para este trabalho resulta importante verificar a existência de estruturas 

cristalinas decorrentes da formação de agregados (ver item 3.8).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização óptica das soluções e filmes de AlOHPc 

 

O objetivo desse estudo é caracterizar as propriedades fotofísicas das soluções 

de AlOHPc nos solventes álcool etílico e DMF e de filmes finos obtidos a partir dessas 

soluções, comparar as observações e estimar a possibilidade de aplicação em 

dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica. 

 

 5.1.1 Caracterização da solução de AlOHPc em álcool etílico 

 

 Na caracterização óptica da solução de AlOHPc em álcool etílico na 

concentração de 0,005g/L (0,01mM) obteve-se os espectros de absorção e de 

fluorescência estacionária. Na Figura 5.1 (a) observa-se o coeficiente de absorção 

molar (Ɛ) em função do comprimento de onda (Eq. 4.1), se observa nesta figura o pico 

de absorção correspondente a banda Q (Ɛ = 117,6x10
3
L·mol

-1
·cm

-1
) na região do 

vermelho em aproximadamente 670nm assim como um ombro nos 605nm (transições 

vibracionais do estado excitado) e o pico de absorção da banda Soret em 350nm 

aproximadamente (Ɛ = 24,6x10
3
L·mol

-1
·cm

-1
), característicos da AlOHPc [28]. Esses 

expressivos valores de Ɛ para os picos são compatíveis com o espectro de radiação da 

luz do Sol e confirmam o potencial da AlOHPc como componente da camada ativa de 

um OPV. 

 Na Figura 5.1 (b) é apresentada a fluorescência estacionária da solução para 

excitação em 401nm, pode se observar um máximo de fluorescência em 680nm [28].  
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Figura 5.1 - Espectro de absorção da solução de AlOHPc em álcool etílico (a), fluorescência estacionária 

da mesma solução com excitação de 401nm (b) 

 

Foi estudado através da fluorescência resolvida no tempo, o tempo de vida do 

estado excitado singleto da molécula AlOHPc. A curva de decaimento da fluorescência 

da solução de AlOHPc coletada em 680nm se observa na Figura 5.2. O melhor ajuste 

desta curva foi obtido utilizando uma função monoexponencial onde se obteve tempo de 

vida de (7,79±0,06)ns. 
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Figura 5.2 - Curva de decaimento da fluorescência da solução de AlOHPc em álcool etílico com excitação 

em 401nm e emissão em 680nm, em vermelho a curva de ajuste monoexponencial 

 

 5.1.2 Caracterização do filme casting de AlOHPc em álcool etílico 

 

A Figura 5.3 mostra a imagem de um filme obtido pelo método casting a partir 

da solução de AlOHPc na concentração de 0,5g/L em álcool etílico. 
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Figura 5.3 - Filme obtido por método casting de AlOHPc em álcool etílico com evidência do acúmulo das 

partículas de AlOHPc 

 

A deposição de material em substratos pelo método casting demonstrou-se não 

homogênea com grande acúmulo das moléculas de AlOHPc, o que é evidenciado na 

Figura 5.3 pelas regiões de diferente tonalidade de cor. Na Figura 5.4 (a) se observa o 

espectro de absorção normalizado em 375nm do filme onde, quando comparado com o 

espectro da solução de AlOHPc em álcool etílico (Figura 5.1 (a)), o pico da banda Q 

perdeu intensidade em relação ao pico da banda Soret e a banda se alargou exibindo um 

pico em 640nm e um ombro em 800nm. O pico da banda Soret permaneceu em 375nm. 

A observação da alteração na forma do espectro da banda Q se relata na literatura [54]. 

O alargamento da banda Q sugere a presença de agregados que podem ser tanto do tipo 

H (640nm) como tipo J (800nm) [28,53,54,56]. Na Figura 5.4 (b) se mostra o espectro 

de fluorescência estacionária com excitação em 401nm, cuja emissão tem o máximo em 

716nm exibindo deslocamento para o vermelho quando comparado à emissão da 

AlOHPc em solução. 
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Figura 5.4 - Espectro de absorção normalizado em 375nm do filme casting obtido da solução de AlOHPc 

em álcool etílico (a), fluorescência estacionária com excitação de 401nm (b) 
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Na Figura 5.5 se observa o decaimento da fluorescência do filme, com excitação 

em 401nm e coleta em 716nm, sendo que o ajuste mostrou a existência de processos 

radiativos temporalmente diferentes da solução, havendo tempos de vida de (4,6±0,8)ns 

e (0,5±0,2)ns, sendo este último o de maior contribuição (ver Tabela 5.1).  
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Figura 5.5 - Curva de decaimento da fluorescência do filme casting obtido da solução de AlOHPc em 

álcool etílico com excitação em 401nm (em verde), em azul a IRF e em vermelho se observa a curva de 

ajuste biexponencial 

 

Os tempos de vida mais curtos, quando comparados com os da AlOHPc em 

solução etílica, podem dever-se à fluorescência de espécies agregadas, evidenciando a 

formação de agregados via interações intermoleculares [17,53,56] da AlOHPc na forma 

de filme. Como apresentado na literatura [17,69], espécies agregadas de ftalocianinas 

fluorescentes apresentam tempos de vida mais curtos que os tempos das espécies 

monoméricas.  

Nos filmes finos depositados por casting foi observada a fluorescência da 

AlOHPc, porém a qualidade dos filmes (homogeneidade) não foi satisfatória visando à 

obtenção de filmes para aplicação em dispositivos eletrônicos. Também o pico da banda 

Q do espectro de absorção do filme diminuiu sua intensidade em comparação ao pico da 

banda Soret fato que resulta desvantajoso para a fabricação de OPVs (item 3.5). 

 5.1.3 Caracterização da solução de AlOHPc em solvente DMF 

 

Na caracterização óptica da solução de AlOHPc em DMF na concentração de 

0,005g/L (0,01mM) obteve-se os espectros de absorção e de fluorescência estacionária. 

Na Figura 5.6(a) tem-se o coeficiente de absorção molar (Ɛ) em função do comprimento 

de onda (Eq. 4.1) da solução onde se observa o pico de absorção correspondente a 
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banda Q (Ɛ = 32,6x10
3
L·mol

-1
·cm

-1
) na região do vermelho em aproximadamente 

670nm assim como dois ombros em 605nm e 640nm (transições vibracionais do estado 

excitado) e o pico de absorção da banda Soret em 350nm aproximadamente (Ɛ = 

18x10
3
L·mol

-1
·cm

-1
), característicos da AlOHPc [28]. Assim como para a solução em 

álcool etílico os valores de Ɛ para os picos são compatíveis com o espectro de radiação 

da luz do Sol e confirmam o potencial da AlOHPc como componente da camada ativa 

de um OPV. 

Na Figura 5.6 (b) é mostrado o espectro de fluorescência estacionária da solução 

para excitação em 401nm, pode se observar um máximo de fluorescência em 691nm 

[70]. 
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Figura 5.6 - Espectro de absorção da solução de AlOHPc em DMF (a), fluorescência estacionária da 

mesma solução com excitação de 401nm (b) 

 

Utilizando a Eq. 3.7 foi possível obter a eficiência quântica de fluorescência 

(ΦF) da AlHOPc em DMF com excitação em 401nm. O valor calculado para a ΦF foi de 

0,022. Como o método de cálculo é comparativo foi necessário obter a ΦF da AlOHPc 

em outro solvente da literatura, neste caso álcool etílico (Φref na Eq. 3.7)[28]. Utilizou-

se como referência a eficiência de fluorescência da AlOHPc em álcool etílico (Φref = 

0,013)[28]. 

A fluorescência resolvida no tempo da solução foi também estudada. As curvas 

de decaimento da fluorescência da solução de AlOHPc com excitação em 401nm e 

emissão  em 691nm aparecem na Figura 5.7. O melhor ajuste da curva foi obtido 

utilizando uma função monoexponencial obtendo o tempo de vida de (8,98±0,06)ns.  
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Figura 5.7 - Curva de decaimento da fluorescência da solução de AlOHPc em DMF com excitação em 

401nm  

 

 5.1.4 Caracterização do filme casting de AlOHPc em DMF 

 

A Figura 5.8 mostra a imagem de um filme obtido pelo método casting a partir 

da solução de AlOHPc na concentração de 0,5g/L em DMF. A deposição de material em 

substratos pelo método casting demonstrou maior homogeneidade se comparada com os 

filmes depositados com solução de AlOHPc em álcool etílico. Sendo a temperatura de 

ebulição do DMF de 153,5°C [71] fez-se necessário a utilização da chapa quente (68°C) 

para que a secagem dos filmes acontece-se em aproximadamente 30 minutos.  

 

 

Figura 5.8 - Filme obtido por método casting de AlOHPc em DMF  

 

Na Figura 5.9 (a) se observa o espectro de absorção normalizado em 650nm do 

filme onde, quando comparado com o espectro da solução (Figura 5.6 (a)), se observa 

alargamento na banda Q com um pico em 650nm e um ombro em 800nm, enquanto que 

o pico da banda Soret se manteve em 350nm. O alargamento da banda Q e o pico em 

650nm sugerem agregação do tipo H, porém o ombro em 800nm indica que coexistem 

estruturas de agregados tipo J [28,53,54,56]. Na Figura 5.9 (b) se mostra o espectro de 
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fluorescência estacionária com excitação em 401nm com máximo de emissão em 

718nm. 
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Figura 5.9 - Espectro de absorção normalizado em 650nm do filme casting obtido da solução de AlOHPc 

em DMF (a), fluorescência estacionária do mesmo filme com excitação de 401nm (b) 

 

Na Figura 5.10 se observa o decaimento da fluorescência do filme, com 

excitação em 401nm e coleta em 718nm, sendo que o ajuste mostrou a existência de um 

decaimento diferente da solução, com dois tempos de vida de (1,3±0,1)ns e 

(0,25±0,02)ns, este último com maior contribuição (ver Tabela 5.1).  
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Figura 5.10 - Curva de decaimento da fluorescência do filme casting obtido da solução de AlOHPc em 

DMF com excitação em 401nm (em verde) e em vermelho se observa a curva de ajuste biexponencial 

 

Os tempos de vida obtidos podem dever-se a formação de agregados via 

interações intermoleculares [17,53,56,69].  

 

 5.1.5 Caracterização do filme spin-coating de AlOHPc em DMF 

 

Na Figura 5.11 se observa uma imagem do filme de AlOHPc obtido pela técnica 

de spin-coating a 3000rpm. Para sua deposição foi preparada uma solução em DMF na 
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concentração de 10g/L. A homogeneidade obtida é visualmente comparável com o filme 

casting da Figura 5.8. Será realizado o estudo da superfície dos filmes utilizando a 

técnica de AFM e de difração de raios X (item 5.2.2). 

 

                        

 Figura 5.11 - Filme obtido por método spin-coating de AlOHPc em DMF a 3000rpm 

Na Figura 5.12 (a) se observa o espectro de absorção normalizado em 644nm do 

filme spin-coating onde, quando comparado com o espectro da solução (Figura 5.6 (a)), 

se observa o pico da banda Q em 644nm e o pico da banda Soret em 350nm. A 

diferença do filme casting não aparece ombro nos 800nm o que indicaria diminuição na 

formação de agregados J. Na Figura 5.12 (b) se mostra o espectro de fluorescência 

estacionária com excitação em 401nm com máximo de emissão em 718nm. A aparente 

falta do ombro em 800nm não deve descartar a presença de agregados tipo J na amostra 

já que, segundo a teoria, são estes os que apresentam fluorescência (Figura 5.12 (b)) 

[28,53,54,56]. 
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Figura 5.12 - Espectro de absorção normalizado em 644nm do filme spin-coating obtido da solução de 

AlOHPc em DMF (a), fluorescência estacionária do mesmo filme com excitação de 401nm (b) 

 

 

Na Figura 5.13 se observa o decaimento da fluorescência do filme, com 

excitação em 401nm e coleta em 718nm, sendo que o ajuste mostrou a existência de um 
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decaimento diferente da solução, com tempos de vida de (1,1±0,1)ns e (4,8±0,1)ns, este 

último com maior contribuição (ver Tabela 5.1), que pode indicar formação de 

agregados via interações intermoleculares como observado no filme casting 

[17,53,56,69].  
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Figura 5.13 - Curva de decaimento da fluorescência do filme spin-coating obtido da solução de AlOHPc 

em DMF com excitação em 401nm (em verde) e em vermelho se observa a curva de ajuste biexponencial 

                           

 A Tabela 5.1 resume o conjunto dos tempos de vida do estado excitado da 

AlOHPc com excitação em 401nm, contribuições percentuais no caso de 

biexponenciais, qualidade do ajuste (χ
2
) e comprimento de onda de emissão (λem) que 

correspondem as diferentes amostras analisadas (soluções e filmes). 

 

Tabela 5.1 - Valores obtidos no estudo do decaimento do estado excitado para as diferentes amostras, 

máximos de emissão e tempos de vida do estado excitado e suas respectivas contribuições da AlOHPc em 

solução e filme. 

 

Amostra τ1(ns) A1(%) τ2(ns) A2(%) χ
2 

λem(nm) 

Solução (álcool etílico) 7,79±0,06 100 - - 1,133 680 

Solução em DMF 8,98±0,06 100 - - 1,002 691 

Filme casting (álcool etílico) 4,6±0,8 34,78 0,5±0,2 65,22 0,985 716 

Filme casting (DMF) 1,3±0,1 10,27 0,25±0,02 89,73 1,023 718 

Filme spin-coating 

(3000rpm, DMF) 

4,8±0,1 64,39 1,1±0,1 35,61 0,973 718 
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 5.1.5.1 Caracterização do filme spin-coating de AlOHPc em DMF 

depositados com diferentes velocidades de centrifugação 

 

Em função das mudanças observadas nas propriedades fotofísicas da AlOHPc na 

forma de filme fino fabricado por spin-coating a 3000rpm se comparadas com as 

propriedades fotofísicas das soluções e filmes casting foi necessário produzir mais 

filmes com a mesma técnica (spin-coating) porém em diferentes velocidades de 

centrifugação e com uma solução de 5g/L. As velocidades de centrifugação utilizadas 

foram 700rpm, 1000rpm, 1500rpm, 2000rpm, 3000rpm, 4000rpm, 5000rpm e 6000rpm 

(Figura 5.14).  

 

                              

 

Figura 5.14 - Filmes obtido por método spin-coating de AlOHPc em DMF nas velocidades de 

centrifugação: 700rpm (a), 1000rpm (b), 1500rpm (c), 2000rpm (d), 3000rpm (e), 4000rpm (f), 5000rpm 

(g) e 6000rpm (h) 

 

Na Figura 5.15 se observa os espectros de absorção normalizada em 644nm dos 

filmes fabricados, onde não se observam mudanças de consideração nos espectros de 

absorção dos filmes fabricados nas rotações de 2000rpm até 6000rpm. Nos espectros 

dos filmes de 700rpm, 1000rpm e 1500rpm se observam picos de menor intensidade em 

800nm que indicam formação de agregados tipo J. Estes picos em 800nm parecem 

diminuir sua intensidade com o aumento da velocidade de centrifugação. Esta 

observação indica que é maior a formação de agregados do tipo J no filme de 700rpm 

seguido pelos de 1000rpm e 1500rpm nessa ordem [28,53,54,56].  
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Figura 5.15 - Espectros de absorção normalizado em 644nm dos filmes de AlOHPc obtidos por spin-

coating em 700rpm, 1000rpm, 2000rpm, 3000rpm, 4000rpm, 5000rpm e 6000rpm 

 

Na Figura 5.16 se mostra o espectro de fluorescência estacionária normalizada 

com excitação em 401nm dos filmes spin-coating depositados com diferentes 

velocidades de centrifugação. Observa-se um máximo de emissão em 718nm para todos 

eles, este comprimento de onda da emissão não é compatível com emissões dos 

agregados tipo J, que possuem absorção em tornos dos 800nm (Figura 5.15). Tais 

emissões podem ser oriundas de espécies agregadas fluorescentes do tipo H ou de 

agregações do tipo X, observadas raramente em moléculas orgânicas macrocíclicas 

[53,81].  
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Figura 5.16 - Fluorescência estacionária dos filmes fabricados com diferentes velocidades de 

centrifugação com excitação de 401nm  

 

Foram obtidos os decaimentos da fluorescência destes filmes com excitação em 

401nm e emissão em 718nm, os decaimentos com os respectivos ajustes se encontram 

no apêndice deste trabalho (Figuras A.1 e A.2). Os tempos de vida com as contribuições 

percentuais se mostram na Tabela 5.2 junto com a eficiência quântica dos filmes (ΦFf) 
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(Eq. 3.8). Todos os filmes de AlOHPc apresentaram dois tempos de vida que vão se 

tornando menores com o aumento da velocidade de centrifugação. Observa-se que a 

contribuição de τ1 diminui com o aumento da velocidade entanto que a contribuição de 

τ2 aumenta. 

 

Tabela 5.2: Tempos de vida, contribuições percentuais dos tempos, qualidade do ajuste e eficiência 

quântica de fluorescência obtidos no ajuste do decaimento do estado excitado com excitação em 401nm 

para filmes de AlOHPc depositados em diferentes velocidades de centrifugação com a técnica de spin-

coating 

 

Amostra τ1(ns) A1(%) τ2(ns) A2(%) χ
2 

ΦFf (Eq 3.8) 

Filme 700rpm 3,11±0,03 21,15 0,659±0,008 78,85 1,105 2,9 x10
-3

 

Filme 1000rpm 3,45±0,03 20,14 0,444±0,007 79,86 1,009 2,6 x10
-3

 

Filme 1500rpm 3,21±0,04 14,93 0,488±0,006 85,07 1,025 2,2 x10
-3

 

Filme 2000rpm 3,25±0,04 11,11 0,393±0,005 88,89 1,010 1,7 x10
-3

 

Filme 3000rpm 2,96±0,05 7,02 0,346±0,003 92,98 1,010 1,3 x10
-3

 

Filme 4000rpm 2,79±0,05 6,66 0,272±0,003 93,34 1,026 1,1 x10
-3

 

Filme 5000rpm 2,05±0,03 7,40 0,228±0,002 92,60 0,980 8,9 x10
-4

 

Filme 6000rpm 2,33±0,03 7,91 0,262±0,002 92,09 0,988 1,0 x10
-3

 

 

 

A variação dos tempos de vida e suas contribuições refletem na eficiência 

quântica dos filmes (ΦFf) que tende a diminuir com o aumento na velocidade de 

centrifugação. O espectro de absorção sugere que os agregados H são mantidos e 

poderiam ser estes (ou agregados tipo X) os responsáveis pela fluorescência, fato 

incomum, porém relatado na literatura [53,81]. Também são os agregados H os que 

melhoram o comportamento semicondutor nos OSCs (item 3.8), isto sugere que a 

velocidade de centrifugação utilizada para construir dispositivos deve ser maior que 

2000rpm.  
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5.2 Caracterização morfológica e estrutural dos filmes de AlOHPc depositados 

por spin-coating 

  

 Com a microscopia de força atômica (AFM) e a difração de raios X se obterá 

informação da estrutura nanométrica dos filmes finos construídos por spin-coating com 

o intuito de confirmar as caracterizações ópticas realizadas, e também verificar a 

influência da velocidade de centrifugação na estrutura nanométrica dos filmes de 

AlOHPc. 

 

 5.2.1 Microscopia de força atômica (AFM) dos filmes de AlOHPc 

depositados por spin-coating em diferentes velocidades de centrifugação 

 

 Na Figura 5.17 é possível observar as imagens 3D obtidas por AFM de filmes de 

AlOHPc fabricados em rotações de 1500rpm (Figura 5.17 (a)), 2000rpm (Figura 5.17 

(b)) e 5000rpm (Figura 5.17 (c)). 

                                                       

                           

Figura 5.17 - Imagens 3D de AFM dos filmes fabricados por spin-coating de AlOHPc em 1500rpm (a), 

2000rpm (b), 5000rpm (c) 
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 Na Figura 5.17 (a) se observa o filme depositado na velocidade de 1500rpm não 

possui regiões claras e comparando com a escala confirma que a estrutura é uniforme e 

espalhada correspondendo com o espectro de absorção em quanto à formação de 

agregados tipo J e tipo H observadas no espectro de absorção (Figura 5.15). Na Figura 

5.17 (b) se observa o filme depositado com a velocidade de 2000rpm onde se observam 

algumas estruturas colunares nanométricas composta de agregados de AlOHPc do tipo 

H  confirmando o observado no espectro de absorção (Figura 5.15). Na Figura 5.17 (c) 

se mostra o filme depositado na velocidade de 5000rpm onde é observada maior 

quantidade das estruturas colunares nanométricas compostas de agregados tipo H 

confirmando também o observado no espectro de absorção (Figura 5.15).  

 Nas Figura 5.18 (a), Figura 5.18 (b) e Figura 5.18 (c)  se observam as imagens 

AFM 2D  dos filmes de 1500rpm, 2000rpm e 5000rpm respectivamente e na Figura 

5.18 (d) o gráfico de alturas da região pontilhada das figuras anteriores. É destacável 

que a única estrutura observável no filme de 2000rpm é maior em altura que qualquer 

das observadas no filme de 5000rpm. 

 

 

Figura 5.18 - Filmes de AlHOPc fabricados por spin-coating de: (a) 1500rpm, (b) 2000rpm e (c) 

5000rpm, em (d) as alturas medidas na posição indicada por linhas pontilhadas nas imagens topográficas 

de AFM mostrando as diferenças produzidas pela velocidade de centrifugação na deposição  
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 O estudo de AFM confirma que a velocidade de centrifugação influi 

positivamente na formação de agregados tipo H como observado no estudo fotofísico e 

que estes agregados tendem a formar estruturas colunares.         

 

 5.2.2 Difração de raios X do filme de AlOHPc depositado por spin-coating a 

1000rpm 

 Para verificar a estrutura de agregados observada na caracterização fotofísica foi 

mensurada a difração de raios X no filme depositado por spin-coating com velocidade 

de centrifugação de 1000rpm por 30 segundos a partir de uma solução de AlOHPc em 

DMF de 5g/L. O difratograma obtido se observa na Figura 5.19. 
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Figura 5.19 - Difração de raios-X do filme depositado por spin-coating de AlOHPc com velocidade de 

centrifugação de 1000rpm por 30 segundos a partir de uma solução de AlOHPc em DMF de 5g/L, às 

distâncias d foram calculadas aplicando a lei de Bragg 

 

 No padrão de difração de raios X dois picos são observados em 6,9° e 11,6°, os 

quais, aplicando as equações da lei de Bragg, resultam em distâncias entre planos da 

estrutura cristalina de 1,28nm e 0,76nm respectivamente. Esta última distância concorda 

com a descrita na literatura (0,7nm) [72], indicando que a estrutura dos filmes finos é do 

tipo colunar cristalino (tipo H) com evidência de ligações de hidrogênio entre os grupos 

hidroxila que se encontra ligado ao átomo central de alumínio da AlOHPc. A segunda 

distância observada pode evidenciar a formação de agregados tipo J sendo que, segundo 

a literatura, dessa mesma ordem é o diâmetro que circunscreve uma molécula de 

AlOHPc. Uma imagem esquemática da provável estrutura observa-se na Figura 5.20 

[74]. 
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Figura 5.20 – Desenho esquemático da provável agregação entre as moléculas de AlOHPc com as 

distâncias observadas na difração de raios X do filme de AlOHPc depositado por spin-coating em 

1000rpm 

 

5.3 Caracterização morfológica e estrutural das deposições de MWCNT-COOH 

preparadas por spin-coating 

 

    5.3.1 Microscopia de força atômica (AFM) das deposições spin-coating de 

MWCNT-COOH com diferentes tempos de agitação por ultrassom 

 

 Estas deposições em substrato de vidro (feitas por spin-coating) foram realizadas 

com o objetivo de se estudar o efeito do tempo da agitação ultrassônica na dispersão dos 

MWCNT-COOH. Na Figura 5.21 (a) se observa a imagem de AFM da deposição da 

solução que foi agitada somente de forma manual, na Figura 5.21 (b) se observa a 

imagem de AFM da deposição da solução que foi agitada por 5 minutos e na Figura 

5.21 (c) se observa a imagem de AFM da deposição da solução que foi agitada por 10 

minutos. 
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     (a)      (b) 

                                                                                            

      (c)                                  

             

Figura 5.21 - Imagem AFM da deposição de MWCNT-COOH com agitação manual (a), imagem AFM da 

deposição de MWCNT-COOH com 5 minutos de ultrassom (b) e imagem AFM da deposição de MWCNT-

COOH com 10 minutos de ultrassom 

 

 Foi observada maior quantidade de MWCNT-COOH dispersos obtida partindo 

da solução que foi agitada por 10 minutos, o maior tempo, em relação às outras 

deposições. Este resultado, em relação ao funcionamento do dispositivo conversor 

energético, poderia indicar que maior dispersão assegura maior interface entre os 

materiais aceitadores e doadores melhorando a dissociação e o transporte de cargas. 
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 5.3.2 Espectroscopia Raman das deposições spin-coating de MWCNT-COOH 

com diferentes tempos de agitação por ultrassom 

 

 Nos filmes fabricados por spin-coating de MWCNT-COOH em solução de DMF 

foi estudado o deslocamento Raman com o intuito de verificar que as características e 

funcionalização dos nanotubos não foram modificadas pela agitação por ultrassom. 

 Na Figura 5.22 se observam as medidas do deslocamento Raman para os filmes 

fabricados com diferentes tempos de agitação e do pó de MWCNT-COOH. 
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 Figura 5.22 - Deslocamentos Raman dos filmes e pó de MWCNT-COOH 

 

 As medidas demonstram que os picos de deslocamento são mantidos para todas 

as amostras e, portanto, a estrutura dos MWCNT-COOH não é modificada pela agitação 

por ultrassom. Também se observa que a intensidade dos picos D e G é a esperada para 

os MWCNT-COOH [67]. 

 

5.4 Caracterização óptica de filmes de AlOHPc com adição de MWCNT-COOH  

 

 5.4.1 Caracterização óptica dos filmes spin-coating de AlOHPc em DMF 

com adição de MWCNT-COOH 

 

A partir das soluções de AlOHPc em DMF com diferentes concentrações de 

MWCNT-COOH, preparadas segundo a Tabela 4.1, foram depositados filmes em 

substratos de vidro com o método spin-coating a 3000rpm, a imagem desses filmes se 

demonstra na Figura 5.23. 
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Figura 5.23 - Filmes obtidos por método spin-coating de AlOHPc em DMF nas concentrações de: 0,00g/L 

(a); 6,66g/L (b); 10,00g/L (c); 13,33g/L (d) e 16,66g/L (e) de MWCNT-COOH 

 

Na Figura 5.24 se observa os espectros de absorção normalizado em 644nm dos 

filmes spin-coating de AlOHPc com os MWCNT-COOH. No gráfico é possível observar 

as duas bandas principais de absorção da AlOHPc, banda Soret e Banda Q, sendo que 

esta última banda apresenta pico em 644nm e outros dois pequenos ombros em 700nm e 

800nm, que crescem com o aumento da concentração de MWCNT-COOH. A presença 

do pico em 644nm indica a presença de agregados da AlOHPc do tipo H, como 

observado anteriormente para filme puros de AlOHPc.  
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Figura 5.24 - Espectro de absorção dos filmes spin-coating (3000rpm) normalizado em 644nm com 

adição de MWCNT-COOH em solvente DMF 
 

A presença do ombro em 700nm poderia indicar formação de complexos não 

fluorescentes entre a AlOHPc e os MWCNT-COOH, existe literatura indicando que o 

ombro crescente em 700nm pode ser atribuído a formação destes complexos (item 

3.6)[56,67,73]. Provavelmente os MWCNT-COOH se ligam com as moléculas de 

AlOHPc durante o preparo das soluções por meio de ligações de hidrogênio dos grupos 

carboxila dos MWCNT-COOH com os grupos hidroxila da AlOHPc. Na Figura 5.25 se 

observa um desenho esquemático da possível interação entre AlOHPc e o MWCNT-
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COOH, resultando na formação do complexo durante o preparo das soluções, e 

posteriormente transferido ao filme durante a deposição. 

 

                        

  

Figura 5.25 – Desenho esquemático da provável complexo formado pela ligação de hidrogênio entre as 

moléculas de AlOHPc com os MWCNT-COOH  

 

Por outro lado, o ombro em 800nm foi observado também nos filmes 

construídos sem os MWCNT-COOH em velocidades de centrifugação de 700rpm, 

1000rpm e 1500rpm (Figura 5.15). Provavelmente a presença dos MWCNT-COOH 

induz, de alguma forma, a agregação do tipo J entre as moléculas de AlOHPc  no filme 

construído em 3000rpm. 

O estudo da fluorescência obtido se observa na Figura 5.26 com excitação em 

401nm com picos em 718nm e normalizado para o filme de 0,00g/L de MWCNT-

COOH. Pode observar-se que aumentando a concentração de MWCNT-COOH aumenta 

a supressão da fluorescência do filme.  
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Figura 5.26 - Espectros de fluorescência dos filmes spin-coating (3000rpm) de AlOHPc em DMF, com 

MWCNT-COOH adicionados, com picos de emissão em 718nm  
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 Na Figura 5.27 aparece o gráfico de Stern-Volmer da fluorescência dos filmes 

spin-coating, onde no eixo das abscissas se encontra a concentração de MWCNT-COOH 

da solução utilizada para depositar os filmes e no eixo das ordenadas o cociente entre a 

máxima intensidade de fluorescência do filme de AlOHPc sem supressor e as máximas 

intensidades de fluorescência dos filmes depositados, isto é F0/F.  
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Figura 5.27 - Gráfico de Stern-Volmer dos máximos de fluorescência dos filmes spin-coating de AlOHPc 

em DMF, com MWCNT-COOH adicionados, o ajuste exponencial dos pontos experimentais indicam 

supressão de fluorescência por esfera efetiva 

  

 Com os pontos experimentais foi possível obter um ajuste que mostra o 

crescimento do tipo exponencial da supressão da fluorescência, isto indica que a 

supressão se corresponde com o modelo estático de esfera efetiva. Neste caso, a 

molécula supressora (MWCNT-COOH) estaria localizada a uma distância menor ou 

igual ao raio da esfera efetiva, em relação à molécula de AlOHPc. Se a distância entre a 

AlOHPc e os MWCNT-COOH for da ordem de 4,8nm a 9nm [75] os MWCNT-COOH 

agem recebendo a carga foto-induzida da molécula fluorescente (AlOHPc) (item 

3.6.1.3.1).  

 No sistema estudado é possível obter do ajuste o volume Vq da esfera efetiva 

sendo de (3,7±0,7)x10
-25

L·g
-1

 (aplicando a Eq. 3.10). Porém não foi possível o cálculo 

do raio da esfera efetiva de supressão, sendo que V=4/3·r
3
, devido à impossibilidade 

de estimar a massa molar média dos MWCNT-COOH. Como exposto no item 4.1.2 eles 

apresentam uma enorme variação tanto em diâmetro como comprimento o que faz 

impossível estimar a quantidade de átomos de carbono que conforma um nanotubo 

padrão com precisão aceitável. Existem outros fatores que impedem estimar a massa 

molar dos MWCNT-COOH como a influencia do grau de funcionalização e o número 

variável de paredes que formam os MWCNT-COOH.  
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Na Figura 5.28 aparece a curva de decaimento da fluorescência do filme com 

6,66g/L de MWCNT-COOH junto com o respectivo ajuste biexponencial com tempos 

de vida de (3,5±0,3)ns e (0,56±0,09)ns, este último com maior contribuição (ver Tabela 

5.3), concordando com o observado nas amostra de filmes anteriores e corroborando 

com a idéia de formação de agregados via interações intermoleculares [17,53,56,69]. A 

totalidade dos decaimentos com os respectivos ajustes se encontra no apêndice deste 

trabalho (Figura A.3). 
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Figura 5.28 - Curva de decaimento da fluorescência do filme spin-coating com 6,66g/L de MWCNT-

COOH com excitação em 401nm  
 

 Na Tabela 5.3 aparece o conjunto dos tempos de vida do estado excitado com 

excitação em 401nm e emissão em 718nm, contribuições percentuais dos decaimentos 

biexponenciais, qualidade do ajuste (χ
2
) e a eficiência quântica de fluorescência dos 

filmes (ΦFf) que correspondem aos filmes spin-coating de AlOHPc em DMF com 

diferentes concentrações de MWCNT-COOH (0,00g/L; 6,66g/L; 10,00g/L; 13,33g/L e 

16,66g/L). Observa-se que a ΦFf apresenta menores valores à maior concentração de 

MWCNT-COOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Tabela 5.3 - Tempos de vida, contribuições percentuais dos tempos, qualidade do ajuste (χ
2
) e eficiência 

quântica de fluorescência (ΦFf) obtidos no ajuste do decaimento do estado excitado com excitação em 

401nm para filmes de AlOHPc com diferentes proporções de MWCNT-COOH depositados com a técnica 

de spin-coating na velocidade de centrifugação de 3000rpm 

  

Amostra τ1(ns) A1(%) τ2(ns) A2(%) χ
2 

ΦFf  (Eq 3.8) 

Filme 0,00g/L 4,1±0,4 6,14 0,64±0,03 93,86 1,058 2,1x10
-3 

Filme 6,66g/L 3,5±0,3  35,84 0,56±0,09 64,16  1,022 4,0 x10
-3

 

Filme 10,00g/L 3,5±0,7 2,93 0,43±0,02 97,07 1,097 1,0 x10
-3

 

Filme 13,33g/L 3,5±0,3 9,05  0,38±0,02 90,95 1,061 1,6 x10
-3

 

Filme 16,66g/L 2,4±0,3 2,22 0,211±0,006 97,78 1,084 6,4 x10
-4

 

 

 

 5.5 Caracterização elétrica e eletroquímica  

 

  5.5.1 Obtenção dos níveis HOMO, LUMO e gap energético Eg 

 

  5.5.1.1 Voltametria cíclica  

 

  Como descrito nos itens 3.2 e 4.4.2 foi utilizado um filme fabricado pela 

técnica casting como eletrodo de trabalho em uma montagem de medição de voltametria 

cíclica que permitiu obter o nível energético HOMO da AlOHPc. Na Figura 5.29 se 

observa o voltagrama obtido com destaque para o cruzamento das curvas onde é 

possível obter o valor de 5,2eV correspondente ao HOMO com a aplicação da Eq. 3.3 

(item 3.2).  
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Figura 5.29 - Voltametria cíclica do eletrodo de AlOHPc com destaque para o valor do HOMO obtido 

com a aplicação da Eq. 3.3 

 

 5.5.1.2 Obtenção de Eg e nível LUMO da AlOHPc usando a relação de Tauc 

 

 Como explicado no item 3.2 é possível obter Eg e conseqüentemente o nível 

LUMO com a aplicação da relação de Tauc sobre o espectro de absorção da AlOHPc. A 

aplicação da relação e a extrapolação para obter o potencial procurado se observam na 

Figura 5.30. 
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Figura 5.30 - Aplicação da relação de Tauc e extrapolação até o eixo para obter o valor de Eg 

 O valor obtido foi de 1,824eV para Eg e aplicando a Eq. 3.4 do item 3.2 se 

obteve o valor de 3,4eV para o LUMO da AlOHPc. Segundo a literatura [76,77,78] o 

nível energético dos MWCNT-COOH, que os caracteriza como aceitadores de elétrons, 

se encontra nos valores de 4,7eV a 5,1eV. Com este dado pode ser construído o 

diagrama energético de transporte de elétrons na blenda de AlOHPc e MWCNT-COOH 

que se observa na Figura 5.31. 
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Figura 5.31 – Desenho esquemático do diagrama energético da blenda de AlOHPc e MWCNT-COOH, a 

seta preta indica o transporte de portadores carga entre os OSCs e a seta vermelha indica recombinação de 

portadores de carga 

 

 A proximidade entre o nível HOMO da AlOHPc e o nível energético dos 

MWCNT-COOH pode incrementar os processos de recombinação de portadores na 

blenda de heterojunção (seta vermelha na Figura 5.31), acarretando diminuição na 

eficiência de conversão energética.  

 

 5.5.2 Curvas J(V) de dispositivos ITO/AlOHPc:MWCNT-COOH/C60/Al 

 

 

Na Figura 5.32 são mostradas as curvas J(V) obtidas sem iluminação e sob 

iluminação padrão (AM 1.5G) para dispositivos ITO/AlOHPc:MWCNT-COOH/C60/Al 

com diferentes concentrações de MWCNT-COOH. 
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Figura 5.32 - Densidade de corrente em função da tensão J(V) aplicada nos eletrodos dos filmes spin-

coating nas condições de claro (lâmpada acesa) e escuro (lâmpada desligada) com 0,00g/L de MWCNT-

COOH (a), 3,33g/L de MWCNT-COOH (b), 6,66g/L de MWCNT-COOH (c), 10,00g/L de MWCNT-

COOH (d), 13,33g/L de MWCNT-COOH (e) e 16,66g/L de MWCNT-COOH (f) 

 

 

Para os filmes das soluções de 0,00g/L e 3,33g/L de MWCNT-COOH foi 

possível observar valores para Voc e Jsc (ver item 3.7), no entanto não foi possível para 

os filmes de maior concentração de MWCNT-COOH. Para o filme de 0,00g/L, Voc foi de 

0,15V e Jsc foi de 6,46x10
-4

mA·cm
-2

 e para o filme de 3,33g/L, Voc foi de 3,37x10
-4

V e 

Jsc foi de 7,74x10
-4

mA·cm
-2

, que resultam em eficiências de 2,37x10
-5

% e 6,02x10
-8

% 
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respectivamente utilizando a Eq. 3.19 (ver item 3.7.1). Devido ao valor reduzido de Voc 

os dispositivos fabricados com adição dos MWCNT-COOH não podem ser considerados 

como OPVs [18,34,35]. Porém, isto não inviabiliza o potencial de aplicação, visto que 

dispositivos fotossensíveis podem operar com tensão externa aplicada. Ressalte-se 

também o caráter do presente trabalho, que visa primordialmente à investigação de 

potencial de aplicação e não o desenvolvimento de dispositivo propriamente dito. Na 

Figura 5.33 são mostrados os gráficos I(V), sem iluminação, para os dispositivos 

descritos acima.  

                                         

0,0 0,2 0,4
0,0

4,0x10
-4

8,0x10
-4

 

 

 0,00 g/L MWCNT-COOH 

 3,33 g/L MWCNT-COOH 

 6,66 g/L MWCNT-COOH 

 10,00 g/L MWCNT-COOH 

 13,33 g/L MWCNT-COOH 

 16,66 g/L MWCNT-COOH I 
(A

)

V (V)  

Figura 5.33 - Pontos experimentais de I(V) nos dispositivos com os respectivos ajustes lineares, o inverso 

da inclinação da reta de ajuste indica o valor da resistência elétrica  

 

O comportamento linear permitiu o ajuste dos gráficos com a Lei de Ohm e a 

conseqüente estimativa da resistência elétrica dos filmes. Os valores de resistência 

obtidos se observam na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 - Resistência elétrica dos dispositivos fabricados 

 

Amostra Concentração MWCNT-COOH [g/L] Resistência [Ω] 

0 0,00 18,93x10
6 

1 3,33 7,25 x10
3
 

2 6,66 980,4 

3 10,00 699,3
 

4 13,33 11,01x10
3
    

5 16,66 22,05x10
3 
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Se observa inicialmente uma diminuição da resistência com o aumento da 

concentração de MWCNT-COOH e um aumento da mesma a partir de 10,00g/L. Esta 

variação de resistência com a concentração de nanotubos é semelhante ao que ocorre 

com a dopagem de semicondutores inorgânicos, onde se observa um comportamento 

não linear da resistência com o aumento da concentração de dopantes. Ou seja, existe 

uma concentração ótima para a produção de filmes com menor resistência elétrica, 

sendo este fenômeno influenciado por fatores eletrônicos e morfológicos [79]. 

 A variação da resistência com a concentração de MWCNT-COOH apresentada 

na Tabela 5.4 é coerente com o comportamento das curvas J(V) de escuro apresentadas 

na Figura 5.32. Isto é, para concentrações de MWCNT-COOH inferiores a 10,00g/L 

ocorre um aumento da condutividade com a concentração, seguida de um 

comportamento inverso para concentrações maiores. Entretanto, as curvas J(V) sob 

iluminação não apresentam diferença em relação às J(V) de escuro, para concentrações 

de MWCNT-COOH no intervalo de 0,00g/L a 10,00g/L. Desta forma, é razoável 

concluir que a diminuição da resistência do filme no intervalo de concentrações de 

MWCNT-COOH entre 0,00g/L e 10,00g/L é causado por alterações morfológicas no 

filme. Para concentrações de MWCNT-COOH superiores a 10,00g/L, devido a posição 

do diagrama de energias dos MWCNT-COOH em relação ao diagrama energético da 

AlOHPc e do C60 os fenômenos de acúmulo de carga e recombinação começam a ser 

predominantes, levando a diminuição da J(V) sob iluminação em relação a J(V) de 

escuro. Além disto, observa-se, a partir da Figura 5.32 (e) um aumento da retificação da 

J(V) sob iluminação, indicando uma alteração de campo interno devido ao acúmulo de 

carga, visto que os eletrodos e as condições de medidas são os mesmos em todos os 

dispositivos. Entretanto, na Figura 5.32 (f), observa-se que a J(V) sob iluminação torna-

se maior do que a J(V) de escuro para tensões superiores a 0,4V. Este comportamento 

indica que a partir desta tensão, cargas que estavam retidas no interior da camada ativa 

são liberadas para o circuito externo. Entretanto, este fenômeno depende da 

concentração relativa de MWCNT-COOH, visto que para baixas concentrações de 

MWCNT-COOH fenômenos de acúmulo de cargas e recombinação são predominantes, 

mesmo com tensões aplicadas superior a 0,4V. Conforme mostrado na Figura 5.31, a 

banda de condução dos MWCNT-COOH varia entre 4,7eV e 5,1eV, isto é, tem-se uma 

variação de 0,4eV entre os valores médios encontrados na literatura. Assim sendo, o 

valor de 0,4V a partir do qual se tem uma corrente sob iluminação maior do que a 

corrente de escuro é indicativo que nos filmes investigados tem-se uma distribuição dos 
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MWCNT-COOH com diferentes extensões e alinhamentos. O fato de somente se ter este 

fenômeno em concentrações maiores de MWCNT-COOH reforça esta conclusão, visto 

que, para concentrações menores seria mais fácil produzir uma distribuição de MWCNT-

COOH mais uniforme e com propriedades semelhantes. O acúmulo de carga e o 

conseqüente aumento na taxa de recombinação induzidos pelos MWCNT-COOH são 

igualmente a causa da supressão da Voc com a adição dos MWCNT-COOH. A Voc em 

um OPVs é um fenômeno complexo que dependente de vários fatores como a 

intensidade de radiação, temperatura, fenômenos relativos ao acúmulo de carga nas 

camadas ativas e taxa de recombinação [80]. 

 O aumento da condutividade dos filmes de AlOHPc com a adição de MWCNT-

COOH e o aumento da J(V) sob iluminação em dispositivos contendo MWCNT-COOH 

confirmam o potencial deste material para utilização em dispositivos fotovoltaicos e 

fotodetectores orgânicos e híbridos (inorgânico/orgânico). O MWCNT-COOH não 

somente influencia positivamente a morfologia do material básico, mas também, é 

eficiente para geração de fotocorrente. Dispositivos eficientes usando MWCNT-COOH 

podem ser desenvolvidos com a conveniente de escolha de materiais com diagramas de 

energia que facilitem os processos de geração e condução de portadores de carga. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Em vista dos resultados obtidos nesta pesquisa podemos concluir que:  

 

● Os filmes da AlOHPc depositados a partir da solução de DMF pela técnica de 

spin-coating apresentam picos de absorção compatíveis com a radiação solar. A 

intensidade da fluorescência observada para os filmes de AlOHPc a caracterizam como 

molécula promissora na fabricação de dispositivos eletrônicos orgânicos. 

 

● Os espectros de absorção e os tempos de vida observados nos filmes de AlOHPc  

indicam predominância da agregação do tipo H que tende a melhorar o funcionamento 

como diodo e, portanto como OPV. 

 

● O método de deposição dos filmes e a velocidade de centrifugação influenciam no 

tipo da agregação, permitindo controlar a estrutura nanométrica dos filmes de AlOHPc. 

 

● As medidas morfológicas e estruturais dos filmes parecem indicar que a AlOHPc 

produz estruturas em forma de coluna aptas para fabricação de dispositivos eletrônicos 

orgânicos, porém as proporções de mistura junto aos MWCNT-COOH que foram 

testadas, que conformam a camada de heterojunção, não foram eficientes para um 

dispositivo do tipo OPV em termos de recombinação de portadores de acordo com a 

compatibilidade das bandas energéticas dos componentes. 

 

● A supressão da Voc esta diretamente relacionada aos diagramas de energia dos 

materiais utilizados, que favorecem processos de formação de armadilhas de cargas e 

recombinação. Entretanto, o potencial de aplicação da blenda utilizada como 

dissociadora de éxcitons e geradora de fotocorrente foi comprovado, com a comparação 

entre J(V) no claro e no escuro, com tensões superiores a 0,4V e concentrações maiores 

de MWCNT-COOH. 
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8. APÊNDICE  

 

Curvas de decaimento da fluorescência dos filmes de AlOHPc depositados por 

spin-coating em diferentes velocidades de centrifugação  
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Figura A.1 - Curvas de decaimento da fluorescência dos filmes spin-coating depositados em 700rpm (a), 

1000rpm (b), 1500rpm (c) e 2000rpm (d) respectivamente todos com excitação em 401nm e emissão em 

718nm 
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Figura A.2 - Curvas de decaimento da fluorescência dos filmes spin-coating depositados em 3000rpm (a), 

4000rpm (b), 5000rpm (c) e 6000rpm (d) respectivamente todos com excitação em 401nm e emissão em 

718nm 
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Curvas de decaimento da fluorescência dos filmes de AlOHPc com MWCNT-

COOH  
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Figura A.3 - Curvas de decaimento da fluorescência do filme spin-coating com 0,00g/L (a), 

6,66g/L (b), 10,00g/L (c), 13,33g/L (d) e 16,66g/L (e) de MWCNT-COOH respectivamente 

todos com excitação em 401nm e emissão em 718nm 


