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RESUMO 

Neste trabalho foram projetados, fabricados e caracterizados funcionalmente 

dispositivos eletroluminescentes empregando complexos de Terras Raras (TR) e de 

Metais de Transição (MT) tanto como em filmes finos termicamente evaporados 

quanto formados através da técnica de spin-coating. O estudo foi iniciado com os 

complexos de TRs (especificamente o complexo de Európio e de Térbio) com filmes 

termicamente evaporados, com vistas à análise da eficiência externa dos dispositivos 

em função do ligante principal (CL). Desta análise observou-se que a particular 

estrutura química do CL resulta em diferenças perceptíveis ao nível da caracterização 

eletro-óptica (de 0,73x10-3 [BTA] para 1,05x10-3 [DBM]). Dando seqüência à análise 

de dispositivo com camada emissiva termicamente evaporada, foi realizada a análise 

do complexo de Térbio com dois tipos de ligante neutro (NL). Com base nos 

resultados obtidos, neste foco do estudo, observou-se que a configuração estrutural 

do NL implica em diferenças na eficiência externa (de 0,8x10-3 [PHEN] para 4,1x10-

3 [BIPY]) e no comprimento de onda dominante emitido (de 542 nm [BIPY] para 

563 [PHEN]). Ainda explorando os complexos de TRs, foram estudados dispositivos 

empregando estes dispersos em um polímero com função de matriz, neste caso o 

polivinilcarbazol (PVK), em filmes formados por spin-coating, os quais 

apresentaram maior eficiência (de 0,72x10-3 [evaporado] para 1,24x10-3 [spin-

coating]) externa em comparação aos termicamente evaporados. Ainda nesta linha de 

estudo foi explorada uma nova estrutura de dispositivo empregando filmes 

automontados, cujos resultados apresentaram uma melhor eficiência externa para três 

bicamadas de PAni/PEDOT:PSS. Na seqüência, foram empregados os complexos de 

MT, especificamente de Rutênio e de Rênio, em filmes finos formados por spin-

coating. Com o primeiro destes, foi avaliada a conseqüência da variação do seu 

ligante, seus processos de transporte de portadores de carga e os fenômenos 

relacionados com sua luminescência. Já com o segundo, que foi disperso em PVK 

em diversas concentrações, foi feita a análise da eficiência externa com a mesma 

idéia adotada com o complexo de Európio, cujo estudo revelou uma eficiente 

transferência de energia, descrita pelo mecanismo de Transferência de Carga Metal-

Ligante (3MLCT).  

 



 

 

ABSTRACT 

This work presents the study of the Rare Earth (RE) and Transition Metals (TM) 

complexes, as emissive layers of Organic Light-Emitting Devices (OLEDs) 

designed, built and electro-optically characterized. The thin films were thermally 

evaporated or spin-coated. This research started with the study of Europium complex 

changing its central ligand (CL), which showed that its electrical response exhibits 

external efficiency differences (from 0.73x10-3 [BTA] to 1.05x10-3 [DBM]). It was 

observed that the particular chemical structure of the CL results in significant 

differences as seen in the electro-optical characterization. Giving continuity to the 

thermally evaporated device characterization, an analysis was done with the Terbium 

complexes with two different neutral ligands (NL). It was noticed, in this work, that 

an NL change in Terbium complex imply in changes in external efficiency (from 

0.8x10-3 [PHEN] to 4.1x10-3 [BIPY]) and in the emitted dominant wavelength (from 

542 nm [BIPY] to 563 nm [PHEN]). Following the study using RE complex, we 

used it as a dye dispersed in polyvinylcarbazole (PVK) matrix, in a spin-coated 

deposited thin-film, which results showed a better external efficiency in comparison 

with thermally evaporated thin-films (from 0.72x10-3 [thermal evaporation] to 

1.24x10-3 [spin-coating]). Besides, it was studied a new structure of 

electroluminescent device with thin-film Self-Assembled deposition, which results 

showed a better external efficiency for three bilayers of PAni/PEDOT:PSS. In the 

sequence, TM complexes, namely Ruthenium and Rhenium, were studied using spin-

coated thin-films. With the first of them, the implications of different ligands 

(bipyridyne and phenanthroline) were evaluated aiming the charge carrier transport 

and the luminescence related phenomena. The Rhenium complex was dispersed as a 

dye in the PVK, using the same approach as that used to study the Europium 

complex showing a very efficient energy transfer process, described in literature as 

the Metal-Ligand Charge Transfer (3MLCT) mechanism. 
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da descoberta de uma classe de polímeros conjugados na década de 90 com 

comportamento semicondutor (com condutividade na ordem de 10-5 S.cm-1)[1, 2] e 

com possibilidade de fotoluminescência (PL) e eletroluminescência (EL), houve 

enorme interesse por parte da comunidade científica e industrial para aplicação de 

tais materiais para a obtenção de dispositivos eletroluminescentes em diversas 

aplicações, entre elas para mostradores de informação (Displays)* † em telas com 

espessuras reduzidas‡ de grandes dimensões ou mesmo em celulares, dispositivos 

opto-eletrônicos e também iluminação ambiente. Nestes materiais orgânicos, o 

comportamento equivalente a um semicondutor está associado ao orbital molecular π 

delocalizado ao longo da cadeia. Desta forma, quando o material é submetido a um 

dado potencial elétrico os portadores de carga ocasionam estados excitados, através 

dos quais pode haver decaimento radiativo, seguido da emissão de um comprimento 

de onda dentro da região do visível ou fora dela, podendo abranger o ultravioleta ou 

mesmo o infravermelho, conforme os níveis HOMO (maior orbital molecular 

ocupado) e LUMO (menor orbital molecular desocupado) do material. A pesquisa 

em dispositivos emissores de luz orgânicos e poliméricos (Organic/Polimeric Light-

Emitting Devices - OLEDs e PLEDs) foi iniciada no inicio dos anos 90 por um grupo 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

                                                 

* http://www.universaldisplay.com/  

† http://www.cdtltd.co.uk/  

‡ http://www.samsungsdi.co.kr/contents/en/product/oled/oled.html  

 

http://www.universaldisplay.com/
http://www.cdtltd.co.uk/
http://www.samsungsdi.co.kr/contents/en/product/oled/oled.html
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de Cambridge.[3, 4] O desenvolvimento da tecnologia de OLEDs é alternativa a dos 

Cristais líquidos (Liquid Crystal Displays - LCDs),[5] porém possui vantagens como 

maior ângulo de visão, elevada luminância, possibilidade de flexibilidade e não 

necessita de retroiluminação.[6] 

 

Os primeiros polímeros luminescentes despertaram grande interesse voltado às 

aplicações comerciais, porém através da regra de spin demonstrou-se que estes 

possuem limitação teórica na eficiência quântica interna de 25%.[7] Com base neste 

fato, a partir de 1998 pesquisadores passaram a empregar em arquiteturas de 

dispositivos, além de polímeros luminescentes (LEPs) também corantes (dyes) dentro 

de matrizes poliméricas (host) ou mesmo formação de filmes de complexos de Terras 

Raras (Rare Earth - TR) e Metais de transição (MT).[8] Tanto na forma de filmes 

finos, termicamente evaporados, como através destes materiais dispersos dentro de 

uma matriz polimérica; estes complexos ultrapassam o limite teórico devido ao fato 

de utilizarem os estados excitados singletos e tripletos, podendo alcançar valores de 

eficiência quântica interna próximo de 100%.[7]  

 

A pesquisa de OLEDs, especificamente dispositivos que empregam complexos de 

TR (elementos da série dos Lantanídeos, bloco f),[9] é de grande interesse em 

aplicações comerciais, pois sua resposta de luminescência apresenta espectros com 

largura a meia-altura (Full Width at Half Maximum - FWHM)[10] de unidades ou 

mesmo dezenas de nanômetros, cuja precisão no comprimento de onda é relacionado 

na literatura como “pureza de cor”.[11] Dentre os íons mais estudados, com emissão 
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no visível, destacam-se o Európio (vermelho)[12] e o Térbio (verde).[13] Para a 

aplicação em dispositivos eletroluminescentes são feitas sínteses químicas, cujo 

material resultante é o complexo de TR com o íon propriamente dito em conjunto 

com ligantes orgânicos. Os ligantes têm por função de transferir a energia para os 

centros emissores (íons terras raras). Apesar dos complexos de TR apresentarem 

elevada eficiência quântica interna[7] estes dependem fortemente da arquitetura do 

dispositivo na qual estão inseridos, quando no estado sólido; razão pela qual existem 

diversos centros de pesquisa com atenções voltadas tanto para o desenvolvimento de 

novos materiais (síntese química) como na metodologia e desenvolvimento na 

formação de filmes finos no campo da nanotecnologia (Fabricação de dispositivos) 

com fins de elevar a resposta em luminância (cd/m2), o tempo de vida, pureza de cor 

e eficiência externa.[14]  

 

Dentro do estudo dos OLEDs existe uma classe de dispositivos, fabricados a partir de 

complexos de MT (bloco d da tabela periódica), conhecidos como Células 

Eletroquímicas Emissoras de Luz (LECs – Light Electrochemical Cell).[15] Nesta 

classe de dispositivos são empregados prioritariamente complexos com íons de 

Rênio,[16] Rutênio[17] e também Irídio,[18] entre outros. Dispositivos empregando 

complexo de Rutênio apresentam elevada eletroluminescência integrada (acima de 

1000 cd/m2), porém com tempo de resposta lento (cerca de 120 segundos em 

estruturas single layer), o que justifica o estudo de arquiteturas diferenciadas ou 

mesmo diferentes procedimentos de fabricação além da compreensão dos 

mecanismos físicos envolvidos na eletroluminescência, para manter o elevado brilho 
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associado a um tempo de resposta cada vez menor. Além do Rutênio, nesta classe de 

dispositivos, destaca-se também complexo de Rênio, cujo mecanismo para emissão 

de luz aproxima-se mais do OLED (transporte de carga).[19] 

 

Na presente tese os capítulos estão divididos da seguinte forma: Capítulo 2 trata dos 

fundamentos teóricos dos complexos de Terras Raras (TR), dos complexos de Metais 

de Transição (MT) e polímeros semicondutores. Além disso, são abordados os 

aspectos teóricos sobre os mecanismos de transporte de portadores de carga e os 

métodos para extração da eficiência externa dos dispositivos eletroluminescentes 

fabricados. No capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos empregados na 

fabricação dos dispositivos eletroluminescentes bem como os respectivos 

equipamentos utilizados para as medições de espessura e caracterização eletro-

óptica. No Capítulo 4 são apresentados os resultados em conjunto com as respectivas 

discussões e, por fim, o Capítulo 5 relata os pontos mais enfáticos e de destaque do 

trabalho na conclusão incluindo as perspectivas futuras. 

 

1.1 Objetivos  

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo de arquiteturas de dispositivos 

eletroluminescentes empregando tanto complexos de terras raras como de metais de 

transição. Para os TRs foram analisadas as diferentes respostas consoantes à variação 

de ligantes principais e neutros em filmes depositados por evaporação térmica. Este 
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estudo permitiu a evolução para o emprego dos complexos de TR dispersos em 

matriz polimérica (polímero PVK), cujos filmes foram formados por meio da técnica 

de spin-coating com o propósito de se implementar novas estruturas de dispositivos e 

checar sua implicação na eficiência externa. Ainda empregando esta técnica foram 

estudados também os complexos de MTs, especificamente os complexos de Rutênio 

e de Rênio. Com o complexo de Rutênio estudou-se a variação do ligante e os 

mecanismos de transporte de carga no material. Para o complexo de Rênio o objetivo 

do estudo foi à análise deste material disperso em uma matriz polimérica (polímero 

PVK) em diversas concentrações e o respectivo reflexo desta variação na eficiência 

externa. 

 

1.2 Justificativa 

 

A formação de filmes finos emissivos, empregando complexos de TRs dispositivos 

eletroluminescentes, por via úmida com o propósito que maior eficiência externa, 

constitui um desafio. Para tanto, utilizou-se a técnica de spin-coating, que tem a 

vantagem de ser simples de operação, de baixo custo e também por não depender da 

volatilidade (sob temperatura e alto vácuo) dos materiais. Esta última vantagem é 

importante já que em alguns casos pode ocorrer a degradação dos complexos no 

estado sólido antes da formação do filme fino sobre o substrato (levando-se em 

consideração a técnica de evaporação térmica).[20] 
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Adicionalmente, constata-se, com base na literatura, que os complexos de MTs 

constituem uma nova classe de materiais luminescentes promissores para aplicação 

tanto em OLEDs como em LECs. Assim, empregando tanto o complexo de Rutênio 

quanto o de Rênio, em conjunto com uma matriz polimérica, avançou-se num estudo 

pioneiro na aplicação destes materiais em dispositivos eletroluminescentes.  
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Capítulo 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Fundamentos teóricos sobre complexos de Terras Raras 

(TR) 

2.1.1 Complexos de Terras raras 

 

No campo da pesquisa de materiais luminescentes os íons Terras Raras geralmente 

encontram-se na forma de complexos,[21] nos quais usualmente o íon metálico 

trivalente está conectado a um ligante orgânico; isto porque os lantanídeos possuem 

maior estabilidade no estado de oxidação trivalente. Além disso, os lantanídeos têm 

maior probabilidade de realizar ligações com átomos como flúor, oxigênio, 

nitrogênio e enxofre, seguindo esta ordem de eletronegatividade. Outra característica 

dos lantanídeos, conforme já citado, e de grande interesse para aplicação prática é o 

fato de apresentarem bandas de emissão extremamente definidas,[22] isto ocorre 

devido aos elétrons 4f. Desta forma, o espectro é produzido com base nas transições 

f-f de um estado J de configuração f n para outro estado de mesma configuração.[22] 

 

Os complexos de TR apresentam vantagem, pois nos polímeros fluorescentes 

ocorrem decaimentos não-radiativos nos estados tripletos.[22] Assim, a eficiência 

quântica externa nestes materiais é limitada em 25%. Por outro lado, utilizando-se 

corantes (complexos de Terras Raras) com ligantes π-conjugados, como os β-

dicetonatos, é possível excitar os estados tripletos do ligante via transferência 
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intersistemas, que por sua vez transfere energia ao centro emissor, cujo processo é 

denominado Efeito Antena e será abordado no item 2.1.3. Na Figura 1 são 

apresentadas as transições típicas para os íons Európio e Térbio. 

 

 

 

Figura 1 – Níveis de energia do íon Eu3+ e do Tb3+, cujas transições são as observadas no 

espectro a partir dos íons TR no estado trivalente.[23]  

 

O estado fundamental e seus desdobramentos, bem como os excitados são 

relacionados a identificadores denominados termos espectroscópicos genericamente 

identificados como 2S+1LJ, onde S é o momento angular total do spin, L momento 
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angular total do orbital e J momento angular quântico. A expressão 2s+1 é definida 

como multiplicidade de spin. 

2.1.2 Mecanismos de transferência de energia Föster e Dexter  

 

O mecanismo de transferência de energia em materiais orgânicos é associado a 

interação dipolar ou mesmo multipolar entre o polímero semicondutor e o íon 

lantanídeo ou metálico de transição pela interposição do ligante, cujo fenômeno é 

denominado mecanismo de transferência Föster[24] e, conforme reportado, ocorre 

para distâncias elevadas; levando-se em consideração a escala molecular. Por outro 

lado, para distâncias ínfimas (menores que 10Å), segundo a literatura, o mecanismo 

predominante é o de transferência Dexter.[25] Assim, a principal diferença entre os 

dois mecanismos reside no fato de que a transferência Föster depender fortemente da 

sobreposição do espectro de emissão do material polimérico ou orgânico e da 

absorção do complexo.[26] 

 

2.1.3 Principais ligantes e o Efeito Antena 

 

Para que haja transferência de energia significativa do ligante para o centro emissor 

(íon Terra Rara) é necessário que haja compatibilidade entre os níveis de energia do 

polímero, do ligante orgânico e do íon. Os ligantes apresentados na literatura são 

entre outros, nitrogênios e oxigênios coordenantes. Os oxigênios coordenantes são os 

mais estudados de acordo com a literatura.[22] 
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Entre os ligantes que utilizam oxigênios coordenantes destacam-se as β-dicetonas, 

que, por sua vez, são excelentes quelatos para íons Terras Raras.[27] Os complexos 

que fazem uso dos β-dicetonatos foram estudados primeiramente por URBAIN et 

al.,[28] sendo posteriormente estudado com maior precisão para determinar a 

estabilidade destes complexos em solução. A Tabela 1 apresenta alguns ligantes 

apresentados na literatura.[29] 

 

Tabela 1 – Fórmulas estruturais, nomenclatura, abreviação do nome e estado tripleto de alguns 

β-dicetonatos. 

 

Fórmula estrutural Nomenclatura Abreviação 
Estado 

Tripleto (eV) 

 

Acetilacetonato ACAC 
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3,22[29] 

 

Tenoitrifluoroacetonato TTA 2,52[30] 

 

Dibenzoilmetanato DBM 2,56[29] 

 

Em se tratando de dispositivos empregando uma matriz polimérica ou orgânica, na 

qual é disperso o complexo de TR existe a possibilidade de transferência de energia 
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com uma seqüência do tipo: matriz polimérica ou orgânica → ligante → íon terra 

rara proporcionando a geração de fótons. Por outro lado, o complexo de TR pode ser 

empregado como filme emissivo sem a presença do polímero. Assim, o processo de 

luminescência (Eletroluminescência e Fotoluminescência) depende unicamente da 

localização dos níveis de energia tanto do ligante principal quanto do íon. Este 

processo de transferência de energia, implicando em decaimento radiativo, é 

denominado Efeito Antena.[22, 27] Este processo de sensibilização ainda não é 

completamente conhecido partindo-se do ponto de vista do material aplicado na 

forma de filmes finos em dispositivo eletroluminescentes, por este motivo, existem 

muitas linhas de pesquisa na área de química orgânica-inorgânica, física aplicada e 

engenharia de superfície[24] com o intuito de compreender e melhorar a eficiência de 

transferência de energia. Através do diagrama de Jablonsky simplificado (ver Figura 

2) observa-se que a partir da absorção da energia fornecida, por meio de fótons de 

alta energia ou potencial elétrico, ao material ocorrem as seguintes possibilidades: 

 

 Decaimento radiativo na própria matriz polimérica (se houver na arquitetura 

fabricada), ocasionando a fluorescência; 

 

 Conversão de energia do estado singleto da matriz polimérica ou orgânica 

para o estado tripleto do ligante por meio de cruzamento intersistemas (CIS). 

Este mecanismo de transferência de energia é conhecido como mecanismo 

Föster,[24] podendo ocasionar a fosforescência ou mesmo um decaimento não 

radiativo; 
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 Transferência de energia do estado tripleto do ligante para os níveis de 

energia pertencentes ao íon Terra Rara. Este tipo de transferência de energia é 

conhecido como mecanismo Dexter, [31] implicando em uma primeira 

possibilidade que é o decaimento radiativo (emissão característica do íon) ou 

mesmo um decaimento não radiativo. 
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Figura 2 – Diagrama de Jablonsky simplificado indicando a absorção de energia na matriz 

polimérica ou orgânica e as possibilidades de relaxação por meio da fosforescência, e a emissão 

luminosa do íon terra rara trivalente. O gráfico ainda apresenta o cruzamento intersistemas 

(CIS) e a transferência de energia (TE). As setas com linhas cheias representam decaimentos 

não radiativos. A Absorção de energia poder ocorrer por meio de fótons de alta energia ou pela 

aplicação de um potencial elétrico. 

 

Matriz 
Polimérica 
ou Orgânica 

Ligante Íons TR3+ 

Decaimento radiativo do íon 
(emissão característica do íon) 

CIS 

TE 

S0 

S1 

T1 
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Normalmente os processos de fluorescência são extremamente rápidos (da ordem dos 

nanosegundo ou menos) e que ocorrem em função da transição entre estados de 

energia com mesma multiplicidade de spin, isto é, singleto → singleto; já a 

fosforescência caracteriza-se como um processo mais lento (da ordem de micro a 

milisegundos ou mesmo maior) por estar relacionado a transições “proibidas” por 

spin (baixa probabilidade de transição) apenas visível por efeito do campo local que 

torna a transição permitida. No caso dos íons de TRs ocorre uma transição entre 

spins de diferentes multiplicidades (Tripleto→Singleto), no entanto, com 

probabilidade de transição intermediária. Assim o tempo de decaimento é da ordem 

dos microsegundos, em geral, e dessa forma, as transições são comumente 

classificadas como de fosforescência rápida (fast  phosphorescence).[14] 

 

Além disso, devido a regra de spins, a eficiência quântica interna dos TRs pode 

alcançar praticamente 100%[32] ao contrário dos 25% dos polímeros conjugados.[33] 

Desta forma, toda a energia transferida ao TR (ver Figura 2) para seus respectivos 

níveis excitados ocasionam elevada probabilidade de luminescência. Observando os 

processos de luminescência é possível identificar que um dos principais desafios 

envolvendo os TRs e polímeros, isto é, a otimização destes processos tanto no 

desenvolvimento de novos materiais na área de síntese química como na fabricação 

de dispositivos, sob o ponto de vista físico e tecnológico, ajustando-se devidamente 

os níveis de energia do complexo de TR em relação aos filmes adjacentes para 

transporte de lacunas e elétrons. 
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2.1.4 Estado da arte - OLEDs com Complexos de Terras Raras 

 

O primeiro registro na literatura de um dispositivo empregando complexos de terras 

raras foi reportado por KIDO et al. em 1990, com a estrutura 

ITO/TPD/Térbio(ACAC)3/Al, sendo o complexo constituído pelo íon Térbio em 

conjunto com o ligante acetilacetonato. A resposta deste dispositivo apresentou 

bandas com largura à meia altura entre 10 e 20 nm com transições provenientes do 

Térbio 5D4 → 7F6 (490 nm), 5D4 → 7F5 (545 nm), 5D4 → 7F4 (585 nm) e 5D4 → 7F3 

(620 nm).[34] 

 

Na literatura encontra-se dispositivos desta classe que apresentam elevados valores 

de luminância e eficiência externa conjugando diferentes arquiteturas, materiais e 

processabilidade. Como, por exemplo, em 2006, FANG et al.[35] que reportou a 

eficiência luminosa e luminância de 0,47 cd/A e 160 cd/m2, respectivamente, para 

dispositivos empregando complexo de Európio disperso em PVK. 

 

Com base na literatura, observa-se que o desenvolvimento científico envolvendo 

complexos de Terras Raras, Metais de Transição em conjunto com polímeros 

luminescentes, ainda pouco explorado na literatura, avançou de modo a buscar 

melhorias tanto na síntese de novos materiais bem como arquiteturas de 

dispositivos.[14] O termo arquitetura de dispositivos empregada no presente trabalho 

relaciona-se com o melhor dimensionamento da área ativa, das espessuras dos filmes 

finos empregados e seleção de materiais, formas de processamento e técnicas a serem 
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utilizadas para a formação de filmes finos e, dependendo da finalidade e foco pontual 

dentro do estudo global, também abrange projeto de encapsulamento para testes de 

tempo de vida ou mesmo para simples proteção mecânica durante a caracterização 

funcional eletro-óptica. Ambos os enfoques são igualmente necessários, 

fundamentalmente importantes e complementares no desenvolvimento de OLEDs. 

 

 

2.2 Fundamentos teóricos sobre complexos de Metais de 

Transição (MT) 

 

2.2.1 Mecanismo de Transferência de Carga Metal-Ligante (MLCT) 

 

Os elementos do bloco d da tabela periódica em conjunto com os ligantes chamados 

polipiridinas possuem orbitais σ doadores localizados em átomos de nitrogênio em 

conjunto com orbitais π e π* aceitadores, que por sua vez são delocalizados nos anéis 

aromáticos. Assim, com base na teoria da descrição para um elétron, em um estado 

excitado, ocorre uma transição do orbital πM do metal para o πL
* do ligante, cujo 

mecanismo é denominado Transferência de Carga Metal-Ligante – Metal Ligand 

Charge Transfer – (3MLCT). Por outro lado, se a transição ocorre do orbital πM para 

o σM
* tem-se o mecanismo Metal Centrado – Metal Centered – (MC); já a transição 
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do orbital πL
 para o πL

* chama-se Ligante Centrado – Ligand Centered – (LC), 

conforme mostra diagrama da Figura 3 extraído da literatura.[36] 

 

 

Figura 3 – Transições possíveis para Complexos de Metais de Transição, como o Rutênio e 

Rênio.[36]  

 

2.2.2 Propriedades ópticas para os complexos de Rênio e de 

Rutênio 

 

No complexo de Rênio o comprimento de onda predominante espectral abrange o 

laranja-amarelo, cujo mecanismo é regido pelo mecanismo 3MLCT.[37] Nestes 

complexos forma-se um gap entre os orbitais d do metal e π* do ligante. Estes 
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materiais são muito interessantes e promissores na tecnologia de dispositivos 

eletroluminescentes devido ao fato de serem estáveis térmica e quimicamente.[38] 

 

Por outro lado, o complexo de Rutênio destaca-se por ser um complexo 

extensivamente estudado (últimos 50 anos).[36] Sua fosforescência é detectada com 

facilidade em temperatura ambiente e esta é atribuída ao estado de menor 3MLCT, [36] 

sendo sua emissão espectral entre laranja-vermelho. O processo de emissão pode ser 

melhor compreendido com base no seguinte equacionamento a – d, que por sua vez 

descreve a reação nas proximidades dos eletrodos, a formação do estados excitados 

e, por fim, a emissão luminosa e retorno ao estado estável da espécie, sendo Rutênio 

(Ru) e o ligante (L). [36] 

 

a) Ru(L)3
2+ + e- → Ru(L)3

+ (fenômeno próximo ao catodo) 

b) Ru(L)3
2+ → Ru(L)3

3+ + e- (fenômeno próximo ao anodo) 

c) Ru(L)3
+ + Ru(L)3

3+ → Ru(L)2
2+ + Ru(L)2

2+* (estados excitados) 

d) Ru(L)2
2+* → Ru(L)2

2+ + hν (emissão na região visível e retorno ao estado estável 

da espécie) 

 

O equacionamento descrito pode ser melhor visualizado por meio do diagrama da 

Figura 4. 
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Figura 4 – Diagrama esquemático dos processos de luminescência oriundos dos estados 3MLCT 

no complexo de Rutênio.[36] 

 

2.2.3 Estado da arte – Dispositivos eletroluminescentes com 

Metais de Transição (LECs) 

 

O principal elemento, que diferencia os LECs dos OLEDs, propriamente ditos, é o 

fato do filme emissivo ser tanto condutor eletrônico como iônico. Segundo modelos 

apresentados na literatura, em um primeiro momento, levando-se em consideração o 

complexo de Rutênio na forma de filme fino no estado sólido e entre dois eletrodos, 

quando se aplica um potencial elétrico, existe uma redistribuição de cargas iônicas, 

as quais proporcionam a formação de campo elétrico nos eletrodos de forma que 

esses apresentem um comportamento ôhmico.[39] A mesma diferença de potencial 

aplicada ao longo do tempo favorece a formação de ânions e cátions tornando a 
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estrutura polarizada semelhante a um diodo inorgânico de junção PN, sendo o 

equivalente ao material tipo p próximo ao anodo e o tipo n ao cátodo.[40] Devido ao 

fato da mobilidade dos contra-íons não existe necessidade de eletrólito e estes 

possuem função essencial no mecanismo de luminescência do complexo de MT 

quando este se na forma de filme fino no estado sólido.[41] Alem disso, esses 

materiais são muito promissores, pois possuem emissão proveniente de estados 

tripletos implicando em probabilidade de elevada eficiência quântica externa.[42] Por 

outro lado, essa redistribuição de cargas, isto é, oxidação do metal e a redução do 

ligante, em conjunto com as próprias características polímero empregado implicam 

em um tempo de resposta prolongado para que haja emissão de luz.[43]  

 

Pesquisas recentes envolvendo complexos de MT, especificamente complexos de 

Rutênio e Rênio apontam para a resolução dos seguintes desafios: 

 

Complexo de Rutênio: 

 Estudo tempo de resposta; 

 Estudo de diferentes ligantes;  

 Estudo de diferentes contra-íons; 

 Estudos de diferentes polímeros em conjunto com o complexo. 
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Complexo de Rênio: 

 Análise do complexo em diferentes estruturas e dispositivos; 

 Estudo de diferentes ligantes; 

 Estudo aprofundado nos mecanismos de transporte envolvendo o complexo. 

 

 

2.3 Polímeros semicondutores luminescentes 

 

Os polímeros semicondutores luminescentes devem necessariamente possuir 

estrutura conjugada, que significa possuir alternância entre ligações simples e duplas. 

Exemplos de polímeros conjugados extensamente explorados e reportados são: trans-

poliacetileno, politiofeno, poli[2-metóxi, 5-(2etil-hexiloxi)-p-fenilenovinileno] 

(MEH-PPV),[44] o poli(p-fenilenovinileno) (PPV),[33] a polianilina,[45] entre outros. 

 

Nos polímeros semicondutores ocorre a sobreposição de orbitais pz devido a 

hibridação sp2+pz dos átomos de carbono. Assim tem-se ligações σ formadas a partir 

da sobreposição de orbitais híbridos sp2 que atua unindo os átomos da cadeia 

principal e, por outro lado, as ligações π que ocorrem devido a sobreposição dos 

orbitais pz e por sua vez proporcionam os orbitais ocupados π e vazios π* que se 

separam conforme predito na teoria descrita como instabilidade de Peierls, a qual 

esta relacionada às ligações carbono-carbono, sendo ligações simples mais longas 

que as duplas. Com base no teorema da instabilidade de Peierls[46] é possível 
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descrever a formação de orbitais moleculares equivalentes às bandas de valência e 

condução em semicondutores inorgânicos, como o silício. A diferença de energia 

entre os orbitais HOMO e LUMO encontra-se na faixa entre 1,5 e 4 eV, a modulação 

deste valor é fonte de investigação científica, pois implica em variações tanto nas 

propriedades ópticas quanto elétricas do material.  

 

Em polímeros como o trans-poliacetileno (Figura 5) é possível realizar-se a 

introdução de defeitos, os quais são denominados sóliton, que é neutro e possui spin 

½. Esta entidade pode existir também em dois estados, dependo do tipo de dopagem 

realizada.  

 

 

Figura 5 – Estrutura química do trans-poliacetileno.[47] 

 

Com base na teoria, o sóliton,[47] como entidade, pode ser constatado no polímero 

trans-poliacetileno, que caracteriza-se como o único polímero a apresentar 

degenerescência de estados. Em outros polímeros, as cadeias separadas por um 

defeito possuem energias diferentes. Assim, a cada defeito na cadeia polimérica 

ocorre o aparecimento de um anti-defeito, denominado anti-sóliton, para que se 

mantenha a condição de equilíbrio no material. No caso destes defeitos possuírem 

carga elétrica nula estes podem decair rapidamente, no entanto, se possuírem carga 
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elétrica se estabelecem e, neste caso, são denominados pólarons, que por sua vez 

estão intrinsecamente relacionados com a formação de estados ligantes (π) e anti-

ligantes (π*) ou ao gap do polímero. Os pólarons quando carregados positivamente 

são denominados pólarons positivos e na condição contrária pólarons negativos. Na 

condição de um pólaron positivo encontrar um negativo, estes recombinam e 

ocasionam a formação de uma entidade denominada éxciton singleto e, 

posteriormente, ocorre a emissão de luz. Por outro lado, quando ocorre o encontro 

entre o sóliton e anti-sóliton forma-se a entidade chamada bipolaron, que por sua vez 

também pode encontra-se positiva ou negativamente carregado. 

 

Como regra geral atribui-se aos éxcitons a emissão de fótons por parte desta classe 

de polímeros semicondutores, isto é, ocorre a transição de elétrons do estado 

fundamental para o excitado, cuja relaxação pode ocasionar emissão de luz. Este 

processo pode ocorrer por meio de excitação do material com fótons com alta energia 

(luz ultravioleta), denominado como fotoluminescência ou pela injeção de portadores 

de carga aplicando-se um potencial elétrico, conhecido como eletroluminescência. 

Por outro lado, o éxciton pode decair não-radiativamente em um estado tripleto ou 

mesmo ser aprisionado em defeitos na cadeia polimérica. 

 

Além disso, é importante realçar a forma como os materiais orgânicos 

eletroluminescentes podem ser projetados e sintetizados para emitirem luz em um 

dado comprimento de onda. Em verdade estes materiais poliméricos de uma forma 

simples são idealizados com base na diferença entre os seus respectivos níveis 
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HOMO e LUMO, os quais determinaram, em última análise, a cor emitida. Por outro 

lado, a diferença de energia está relacionada com o grau de conjugação das cadeias 

poliméricas. As ligações π na molécula interatuam entre si livremente dando lugar a 

um sistema π delocalizado com a formação de novos orbitais moleculares. Esses 

orbitais moleculares, os quais podem se estender por toda a molécula. A Figura 6 

ilustra o sistema para uma molécula de benzeno, como exemplo. 

 

Ligação π 

Ligação σ 

Elétrons π 
delocalizados 

Ligação π 

 

Figura 6 - Esquemas de a) dupla ligação de átomos de carbono sp2 hibridizada, que consiste em 

uma ligação σ e outra π, e b) sistema π delocalizado em uma molécula de benzeno (para 

ilustração). 

 

Genericamente, os níveis HOMO e LUMO nos semicondutores orgânicos são 

orbitais π. Assim, o nível HOMO corresponde ás orbitais ligantes π e o nível LUMO 

a orbitais anti-ligantes π*. Quando se formam filmes finos, as moléculas são 

sobrepostas umas as outras com seus respectivos orbitais π estendidos. Como 

resultado, desta sobreposição de orbitais entre moléculas vizinhas, pode ocorrer troca 

molecular eletrônica nos níveis HOMO ou LUMO. Contudo, devido à fraca 

sobreposição das orbitais π entre as moléculas, nas quais se tem ligações fracas de 
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van der Waals, a qual é tão fraca que os elétrons possuem maior probabilidade de 

localização em moléculas individuais. 

 

Fazendo-se analogia entre polímeros luminescentes e complexos de TRs e de MTs, 

cujos materiais processados para dispositivos é foco nesta Tese, tem-se que nos 

complexos de TRs a cor é obtida a partir dos níveis de energia do íon e não da 

componente orgânica do complexo, conforme descrito anteriormente no Efeito 

Antena. Embora alguns ligantes também apresentem luminescência. Analogamente 

ocorre com os complexos de MTs, nos quais a emissão é proveniente das espécies 

formadas envolvendo o centro metálico em conjunto com a componente orgânica, 

descrito pelo mecanismo 3MLCT. A Figura 7 apresenta os processos descritos me 

termos de níveis de energia, que são fundamentais no projeto de PLEDs e OLEDs. 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama de energia para as estruturas de filmes finos em dispositivos orgânicos 

emissores de luz, sendo a) uma emissão controlada pela diferença HOMO-LUMO do polímero 

eletroluminescente (PLED) e b) por um complexo de TR disperso em uma matriz polimérica 

(OLED). 
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2.3.1 Processos de injeção e transporte de portadores de carga 

em materiais orgânicos semicondutores 

 

Os materiais orgânicos e poliméricos possuem como característica sua estrutura 

desordenada, o qual em geral é descrito por meio do mecanismo hopping.[48] Sua 

estrutura desordenada conduz intrinsecamente a uma elevada probabilidade de 

defeitos e, com isso, a mobilidades na faixa entre 10-7 a 10-3 cm2V-1s-1 (300K), a qual 

varia com a temperatura, assim como os semicondutores inorgânicos. 

 

Na literatura são reportados modelos de injeção de carga em semicondutores 

orgânicos como o de Fowler-Nordheim ou mesmo emissão termiônica do tipo 

Schottky.[49] No caso da emissão termiônica pode-se descrever a corrente elétrica em 

função do potencial elétrico aplicado, genericamente conforme Eq. [1]. 

 

*
)

2*
(

( ) 1
a s a sB qV IR q V IR

k kT T TI V AA T e e e
φ

η
− − −

− ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝

= ⎜⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎠

k− ⎟ ,     [1] 

 

sendo A a área geométrica do contato elétrico do dispositivo, A** a constante de 

Richardson, T a temperatura, q a carga do elétron, Rs a resistência série, k a constante 

de Boltzmann, φB a altura da barreira de potencial, η o fator de idealidade e Va o 

potencial elétrico aplicado. 
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Em condições ideais para semicondutores inorgânicos, na faixa entre 75 e 150 mV, 

tem-se um comportamento exponencial, em cuja condição Rs é desprezível e o fator 

de idealidade equivale a unidade. Dessa forma, a Eq. [1] é reduzida de forma a 

descrever o comportamento da corrente de difusão devido à emissão termiônica na 

interface entre o metal e o semicondutor.  

 

Com base no equacionamento tradicional Schottky tem-se uma variante denominada 

emissão termiônica Richardson – Schottky, a qual define a redução da barreira de 

potencial na interface entre metal semicondutor com o campo elétrico aplicado, que 

depende do potencial elétrico e da área (E=V/A). Assim tem-se a densidade de 

corrente associada a este modelo, conforme Eq. [2]. 

 

** 2
B E

kTJ A T e
φ β− −

= ,        [2] 

 

sendo as constantes A** e β definidos como  e , respectivamente. 

Neste caso, h é a constante de Planck, ε0 e εr são as permissividades do vácuo e 

elétrica, respectivamente e m* é a massa efetiva do elétron. 

 

O mecanismo Fowler-Nordheim consiste em um modelo que desconsidera o efeito 

da interação eletrostática (apenas tunelamento através da barreira) e é regido segundo 

a Eq. [3]. 
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( )

324 2 2

2

2
** 2 2

3
2

24 2

m
h

qE

m
B h

A q EJ e
k

π φ

πφ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠−

=       [3] 

 

Em ambos os modelos, associados a adequações, são muito apropriados para 

semicondutores inorgânicos, porém significativamente limitados para os orgânicos, 

que por sua vez conta com estrutura amorfa, com densidade de defeitos 

significativamente elevada. 

 

Em se tratando de condução elétrica em semicondutores existem modelos que 

considera a limitação de corrente por carga espacial (SCLC), a qual foi proposta por 

ROSE e LAMPERT et al.[49] que demonstraram experimentalmente como a lei de 

potência é dependente da corrente oriunda da aplicação de um potencial elétrico. 

Nesta teoria é anexado o efeito de armadilhamento de portadores de carga, isto é, 

considera-se um regime no qual existe limitação de corrente devido aos portadores 

de carga armadilhados (Trapped Charge Limited - TCL) por defeitos ou mesmo 

impurezas, onde as propriedades de transporte eletrônico são determinadas 

principalmente pelo bulk. Com o aumento do potencial elétrico cresce a densidade de 

portadores de carga injetados, que por sua vez são armadilhados. Ao longo do tempo, 

com a redução do processo de armadilhamento de portadores de carga a mobilidade 

efetiva é incrementada e, com isso, tem-se a corrente regida pela relação IαVm. 

Assim, para potenciais suficientemente altos o mecanismo TCL torna-se SCLC. Este 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



28 

 

mecanismo é detectado, segundo a literatura, em polímeros extensamente estudados 

como o PPV.[49] 

 

Assim, em estruturas de dispositivos orgânicos eletroluminescentes, levando-se em 

conta baixos potenciais elétricos, genericamente, a expectativa é de que haja baixa 

mobilidade, regida por um comportamento ôhmico, no qual existe linearidade entre 

potencial elétrico aplicado e a corrente no sistema, que ocorre via geração térmica. 

Assim a densidade de corrente pode ser descrita conforme Eq. [4]. 

 

0q VJ
d
μη

=  ,         [4] 

 

onde μ é a mobilidade, n0 a densidade de portadores de carga termicamente gerados e 

d a espessura do filme fino empregado na estrutura com função de transporte de 

elétrons. Para o caso de n0 ser negligenciável em relação aos portares de carga 

elétrica injetados tem-se a predominância do mecanismo SCLC, conforme Eq. [5]. 

 

2

3

9
8

VJ
d

με
=           [5] 

 

Nesta dependência da relação com potencial elétrico aplicado constata-se também 

que existe comportamento ôhmico para baixos valores de potencial elétrico e 

também para filmes muito espessos. Este regime tem sua importância, pois trata da 

máxima corrente unipolar que um dado dispositivo pode manter para uma dada 
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variação de potencial elétrico aplicado. Para que seja possível superar esta limitação 

de corrente é necessário que haja dupla injeção de portadores de carga, cuja condição 

permite a compensação de parte da carga espacial gerada. 

 

Quando a densidade de armadilhas é elevada, a corrente é ínfima e, neste caso, a 

dependência quadrática só é mantida se houver armadilhamento de portadores de 

carga em níveis discretos de energia. Nesta condição a Eq. [5] é modificada, 

conforme apresentado na Eq. [6]. 

2

0 3

9
8 r

VJ
d

θε ε μ=
         

[6]
 

 

onde θ=n/(n+nt) e representa a razão entre os portadores livres (n) e o número total 

de portadores (nt). A mobilidade efetiva é definida como μeff = θ × μ. Além disso, se 

armadilhas possuem distribuição em energia, estas serão gradualmente preenchidas 

com o incremento do campo elétrico, isto é, θ é dependente do campo elétrico e a 

corrente elétrica aumentará em uma dependência superior à quadrática até que todas 

as armadilhas estejam preenchidas. Dessa forma, ocorre uma distribuição 

exponencial de armadilhas. Além disso, tem-se por definição, em semicondutores 

orgânicos, a distribuição exponencial de armadilhas, denotada como Nt. Nesta 

condição tem-se o Trap-charge limited current (TCL), cujo equacionamento é 

apresentado na Eq. [7]. 
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C m
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+ +

+
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[7] 

 

sendo o parâmetro t

B

Em k T=  e Nc a densidade de portadores de carga.[50, 51] 

 

Assumindo-se que não é possível considerar a mobilidade independente do campo 

elétrico, existe uma solução analítica, que leva em consideração uma dependência 

arbitrária desta, cujo modelo insere ainda a ausência de armadilhas. Contudo, a 

densidade de corrente só pode ser definida de forma paramétrica.[52] Uma 

aproximação analítica foi obtida por MURGATROYSD et al.[53] e é conhecida pela 

dependência da mobilidade definida na literatura como campo de Poole-Frenkel 

(PF), como indicado na Eq. [8]. 

 

( ) (0 expEμ μ β= )E         [8] 

 

que por sua vez é freqüentemente observada em materiais moleculares desordenados, 

polímeros dopados e na maioria dos polímeros conjugados.[54] A densidade de 

corrente, neste caso, enquadra-se no modelo SCLC livre de armadilhamento de 

portadores de carga multiplicado pela mobilidade de PF[53], conforme Eq. [9]. 
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9 exp 0,89
8 r

V VJ
d d

ε ε μ β
⎛ ⎞
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⎝ ⎠       

[9] 

 

Com base nos modelos apresentados e considerando-se os dispositivos orgânicos e 

sua resposta elétrica é necessário definir a corrente elétrica é limitada por injeção de 

portadores de carga ou por carga espacial. Assim, tem-se duas hipóteses, isto é, se 

ocorre TCL com uma distribuição exponencial de armadilhas ou se existe uma 

mobilidade dependente do campo elétrico e da temperatura, como comportamento 

dominante. 

 

Muito embora a distribuição de armadilhas de portadores de carga seja mais 

complexa do que as aproximações apresentadas pelos modelos adotados atualmente, 

tem-se boa aproximação e, dessa forma, é possível interpretar alguns fenômenos 

constatados experimentalmente. 

 

Ainda que o modelo SCLC seja válido integralmente para semicondutor com 

transporte de portadores de carga unipolar (que não é o caso dos materiais emissivos) 

observa-se que a emissão de luz ocorre apenas quando o transporte de portadores de 

carga no dispositivo entra em regime supra linear (J∝Vn, n ≥ 2) sendo o valor de n 

mais elevado para um maior confinamento de carga. Desta forma, observa-se que os 

dispositivos orgânicos e poliméricos seguem o modelo SCLC, no qual os níveis de 

energia das armadilhas propiciam impacto fundamental para que este ocorra. Não se 

descarta a possibilidade de que existam estruturas de filmes finos em que haja 
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limitação de portadores de carga pelo eletrodo ou mesmo outro casos em que a 

limitação seja predominante bulk. Contudo, ainda neste caso, o comportamento 

descrito anteriormente possui validade. 

 

De acordo com as equações descritas, a dependência funcional da corrente elétrica 

com a espessuras do filme fino inseridos na estrutura do dispositivo podem levar às 

seguintes conclusões: 

 

i)  Em um comportamento com predominância por parte do injetor de 

portadores de carga, a corrente para um campo elétrico constante não tem 

uma dependência direta na espessura, assim tem-se J=J(E); 

ii)  Para um comportamento SCLC livre de armadilhas com (ou sem) 

uma mobilidade dependente do campo elétrico, a corrente para um campo 

constante tem dependência do inverso da espessura do filme fino, 

produzindo a relação: J=J´(E)/d;  

iii) Para sistemas com comportamento TCL com uma distribuição 

exponencial de armadilhas e mobilidade independente do campo elétrico, a 

corrente elétrica depende da espessura do filme fino de acordo a lei de 

potências e leva ao equacionamento: J=J´´(E)/dl para l>1.  

 

Assim, com base nestes modelos, em uma primeira análise, é possível definir 

algumas tendências importantes acerca dos processos dominantes na injeção e /ou 

transporte de portadores de carga em dispositivos orgânicos. A sua correlação com as 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



33 

 

figuras de mérito como a tensão de operação (Von), eficiência externa e potencial 

limite – threshold são parâmetros que colaboram de forma essencial no projeto e 

planejamento futuro de OLEDs. Destacando o fato de que nos dispositivos estudados 

neste trabalho o modelo mais apropriado foi o TCL com uma distribuição 

exponencial de armadilhas com mobilidade independente do campo elétrico, em um 

primeiro momento, seguido pelo modelo SCLC. Assim, atribuiu-se este modelo, com 

todas as ressalvas e limitações deste, anteriormente citadas, e, sendo que a respectiva 

análise foi centrada apenas na verificação do comportamento macroscópico dos 

dispositivos. 

 

 

2.4 Eficiência externa para dispositivos eletroluminescentes 

(definições gerais) 

 

Considerando o espectro do ângulo integrado de eletroluminescência (Potência 

Óptica) (POLED[λ]) de um OLED, PLED ou LEC, cuja emissão ocorre em função de 

um dado comprimento de onda (λ) tem-se o número de fótons gerados na unidade de 

tempo (NF), conforme Eq. [10]. 

 

0

( )OLED
F

PN
hc

λ dλ λ
∞

= ∫ ,         [10] 
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sendo c a velocidade da luz e h a constante de Planck. Sob uma corrente (I) o número 

de portadores de carga que atravessam o dispositivo na unidade de tempo é dado por 

NPC=I/e. Assim, a Eficiência Quântica Externa (EQE) é justamente a relação entre o 

número de fótons obtidos e a quantidade de portadores de carga, conforme 

apresentado na Eq. [11]. 

 

0

( )OLEDF

PC

PN e d
N hcI hc

λ λ λ
∞

= ∫        [11] 

 

 

2.4.1 Eficiência de Potência ou Wall Plug (ηWW) 

 

Para o cálculo da Eficiência de Potência (ηWW), também denominada na literatura de 

Eficiência Wall Plug,[55] é preciso levar-se em consideração a potência óptica, dada 

na Eq. [12], 

 

0

( )     [W]OLEDL P dλ λ
∞

= ∫ ,                    [12] 

 

e a potência elétrica, Pele=VI. 

 

Assim, tem-se a Eficiência de Potência ou Wall Plug, conforme a Eq. [13]. 
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              [13] 

 

 

 

2.4.2 Eficiência de Potência Luminosa (ηP) 

 

Para aplicações em mostradores de informações (Displays) ou mesmo iluminação 

ambiente, leva-se em consideração a percepção de luz com base na sensibilidade do 

olho humano. Assim tem-se, para o fluxo luminoso total (Φtot) a Eq.[14]. 

 

0

( ) ( )     [lm]tot OLEDK P dλ λ λ
∞

Φ = ∫        [14] 

 

Sendo K(λ)=683V(λ) lm/W, onde V(λ) é a função resposta fotópica, que por sua vez 

é adimensional e está relacionada com a sensibilidade do olho humano. A Figura 8 

apresenta o padrão Comissão Internacional de Iluminação - Commission 

internacionale de l´Éclairage (CIE) de 1924 para a função V(λ), cujo ponto de 

máximo (V(λ)=1) ocorre para o comprimento de onda de 555,17 nm (amarelo-verde). 
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 Padrão CIE 1924 para a função resposta fotópica V(λ)
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Figura 8 – Função resposta fotópica (V[λ]) com base no padrão CIE 1924 com precisão de          

1 nm.§ 

 

Com isso, a definição para a Eficiência de Potência Luminosa é dada pela relação 

entre o fluxo luminoso e a potência elétrica, conforme Eq. [15]. 

 

0

( ) ( )
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OLED
tot

P

K P d

IV IV

λ λ λ
η

∞

Φ
= =

∫
    

 [15]
 

 

 

                                                 

§ http://www.cvrl.org/cie.htm  
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2.4.3 Eficácia luminosa (ηL) 

  

Considerando um fluxo de luz circular com raio (r) de uma área infinitesimal 

proveniente de um OLED, conforme ilustra a Figura 9, é possível atribuir, para 

distâncias (d) sendo d>>r, efetivamente a consideração de que existe uma fonte de 

luz pontual. 

 

 

r

 

Figura 9 – Espalhamento circular representativo do espalhamento da luz. 

 

A detecção deste sinal (fluxo de fótons por estéreo-radiano) é definida como 

intensidade luminosa (i), sendo esta grandeza função dos ângulos polar (θ) e 

azimutal (ϕ), respectivamente; dΩ é a variação infinitesimal do ângulo de emissão. 

Dessa forma, o fluxo luminoso total emitido é definido conforme a Eq. [16]. 

 

2 2

0 0

( , )stot i en d
θπ

dθ ϕ θ ϕΦ = ∫ ∫ θ          [16] 
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Para fins de simplificação, usualmente considera-se o fluxo de fótons somente em 

função de θ, no entanto, em alguns estudos, mais específicos, leva-se em 

consideração o ângulo azimutal para compreender melhor o alinhamento em cadeias 

poliméricas em filmes formados através da técnica de spin-coating. Levando-se em 

consideração apenas θ, cujo referencial é de 90º em relação à superfície, tem-se a 

aproximação de uma superfície Lambertiana[56] e, com isso, a intensidade possui a 

seguinte forma i(θ)=i0cos(θ). Assim, o fluxo luminoso total é definido conforme   

Eq. [17]. 

 

2

0
0

2 cos stot i en
π

dπ θ θΦ = ∫ θ         [17] 

 

A Eq. [17] tem por solução πi0, isto é, para uma superfície Lambertiana a intensidade 

de 1 Candela (cd) na direção normal equivale a um fluxo luminoso total de π Lúmen 

(lm). 

 

De modo prático a medição óptica de um OLED inicia-se obtendo-se a Luminância 

(L). Para tanto, é preciso levar em consideração intensidade luminosa [i(θ=0)] bem 

como a área emissiva (A). A Luminância é definida na Eq. [18]. 

 

2( 0) [cd/m ]iL
A

θ =
=          [18] 
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Com a medição da corrente elétrica (I) do OLED e sua área emissiva é possível obter 

a densidade de corrente (J). Assim a eficácia luminosa (ηL) pode ser definida como a 

razão entre a Luminância e a densidade de corrente, como apresentado na Eq. [19]. 

 

 [cd/A]L
L
J

η =          [19] 

 

Assumindo-se a emissão do dispositivo eletroluminescente como um emissor 

Lambertiano é possível obter a eficiência de potência luminosa a partir da ηL, 

conforme apresentado na Eq. [20]. 

 

 [lm/W]P LV
πη η=          [20] 

 

 

 

2.4.4 Eficiência Quântica Externa (ηEQE) 

 

Para o cálculo da Eficiência Quântica Externa (ηEQE) leva-se em consideração a 

função resposta fotópica e a ηL, conforme Eq. [21].  

 

 [adimensional]
( )EQE L

e
K h
πη η
λ ν

=        [21] 
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A Eq. [21] pode ser aproximada a Eq. [22], na qual observamos que a ηEQE tem 

dependência em relação ao comprimento de onda dominante (λD), a função resposta 

fotópica [V(λ)] e também ηL. 

 

33,7x10
( )

D
EQE LV

λη η
λ

=          [22] 

 

No presente trabalho para a análise dos dispositivos eletroluminescentes fabricados 

fez-se uso da eficiência de Potência ou Wall Plug e Eficiência Quântica Externa para 

as amostras obtidas com base na infra-estrutura do DFUA e EPUSP, 

respectivamente. Sendo as análises destas eficiências citadas não comparáveis entre 

si. Em alguns casos, devido à limitação de parâmetros obtidos, a análise foi realizada 

utilizando-se apenas a ηL. Além disso, as medições de luminância foram efetuadas de 

segundo a direção normal (adotando-se emissão Lambertiana) e nas de potência 

óptica ajustou-se no equipamento o comprimento de onda máximo de emissão 

discreto. 

 

 

2.5 Coordenadas de cromaticidade 

 

As coordenadas de cromaticidade estão relacionadas à teoria de colorimetria, que por 

sua vez é designada como o estudo das percepções humanas da cor descrevendo e 

quantificando tais fenômenos. A sistematização das cores tem por base o padrão da 
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CIE. No presente trabalho foi utilizado o padrão de 1931, denominado padrão dois 

graus. Este padrão possui os iluminantes A, B e C bem como as expressões para 

cálculo dos valores triestímulos (XYZ) e também as coordenadas de cromaticidade 

(xy), sendo o iluminante A relativo à emissão de um corpo negro com temperatura de 

2856K; o B representa a luz do sol e possui temperatura de cor de aproximadamente 

4900K e, por fim, o C representa a luz média do dia e sua temperatura de cor é de 

6800K. 

 

O triestímulo XYZ da CIE consiste em um sistema aditivo para descrição das cores 

primárias virtuais. Neste sistema as cores podem ser expressas segundo a Eq. [23]. 

 

xX+yY+zZ,              [23] 

 

sendo x, y e z as quantidades padrão para determinação espectral das cores. As cores 

normalizadas com base nestas quantidades podem ser expressas segundo as          

Eqs. [24a, b e c]. 

  

(a)  ;        (b)    ;      (c)X Yx y z
X Y Z Z Y Z X Y Z

= = =
+ + + + + +

Z ,  [24] 

 

sendo verdadeira a afirmativa de que x+y+z=1, onde x e y são associados ao matiz e 

a saturação, respectivamente. O matiz é considerado a variação da cor acrescido de 

outra; já a saturação refere-se a proporção do valor atribuído a uma dada cor em 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



42 

 

relação a luminosidade, isto é, ocorre maior saturação quando houver menor 

quantidade da cor cinza existir na composição da cor. 

 

Com base nas coordenadas de cromaticidade é possível identificar todas as cores 

possíveis em um gráfico bidimensional, conforme Figura 10. 

 

 

 

 

Figura 10 – Diagrama de cromaticidade padrão CIE 1931 típico com a identificação dos 

comprimentos e ponto C correspondente ao branco localizado nas coordenadas x=0,33 e 

y=0,33.[57] 
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Com base neste diagrama neste diagrama é possível extrair parâmetros como o 

comprimento de onda dominante (λD), utilizado no cálculo da EQE (ver Eq. [22]), 

bem como a pureza de cor. O parâmetro λD é obtido por meio da extrapolação entre o 

ponto central do diagrama - branco (x=0,33 e y=0,33) - e o ponto proveniente da 

medição, como mostrado na Figura 11. Nesta figura é apresentado um exemplo no 
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qual o ponto mensurado foi de x=0,28 e y=0,69, proporcionando um λD de 547 nm 

(verde). No mesmo gráfico têm-se as condições para a extração da pureza de cor, que 

é designada pela razão entre as dimensões a e b apresentadas no gráfico, no caso 

apresentado tem-se os valores a=0,36 e b=0,38, implicando em um pureza de cor de 

0,97, indicando verde de alta pureza. 
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Figura 11 – Obtenção do parâmetro comprimento de onda dominante e pureza de cor.[58] 
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Capítulo 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.1 Leiaute das máscaras para definição do ITO e do Alumínio 

 

Antes do processo de fabricação dos dispositivos eletroluminescentes, é necessário 

que tenha sido feito o projeto das máscaras que definem as geometrias do anodo, da 

área de deposição de polímeros ou orgânicos e do catodo. A área geométrica 

emissiva dos dispositivos é definida com base neste dimensionamento. No presente 

trabalho projetaram-se as máscaras apresentadas na Figura 12, nas quais têm-se a 

definição para o anodo (TCO) e o catodo (metal). Neste caso a área geométrica 

emissiva é de 9 mm2 com formação de quatro dispositivos em cada amostra. Neste 

projeto levou-se em consideração a área mínima para medições de luminância, que 

por sua vez é da ordem de 7 mm2, justamente em respeito a área mínima de medição 

de luminância, cuja área do ângulo sólido do equipamento é desta ordem, bem como 

a interdependência entre os dispositivos formados na mesma amostra para evitar o 

fluxo de corrente para um pixel vizinho. Em todas as amostras fabricadas, no 

presente trabalho, empregou-se o óxido de índio-estanho (ITO) da Delta 

Technologies, inc.** com resistência de folha de 30-60 ohms/ . 
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** http://www.delta-technologies.com/  
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Sobreposição das máscaras 

Máscara mecânica para 
evaporação do metal 

Máscara TCO 

 

 

Figura 12 – Leiaute das máscaras utilizadas para fabricação dos dispositivos com base na infra-

estrutura da EPUSP, sendo a máscara azul para a formação do catodo (evaporação do metal), 

vermelha para a definição do TCO e a sobreposição de máscaras para visualização para área 

geométrica ativa de cada dispositivo formado. O traço verde que identifica o dimensionamento 

do encapsulamento. 

 

Além das máscaras projetadas (Figura 12) utilizaram-se também as máscaras da 

Figura 13 para fabricação de dispositivos no Departamento de Física da Universidade 

de Aveiro, cuja infra-estrutura permite a fabricação de dispositivos com área 

2,
5 

cm
 

3 mm 
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geométrica emissiva de 25 mm2 com formação também de quatro dispositivos na 

mesma amostra.  
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evaporação do metal 

Sobre posição de máscaras 

Figura 13 – Leiaute das máscaras utilizadas para a fabricação de dispositivos 

eletroluminescentes na infra-estrutura da UA, sendo a máscara azul para a formação do catodo 

(evaporação do metal), vermelha para a definição do TCO e a sobreposição de máscaras para 

visualização para área geométrica ativa de cada dispositivo formado. O traço verde que 

identifica o dimensionamento do encapsulamento. 
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3.1.2 Limpeza superficial do TCO 

 

Após a definição da geometria a ser empregada a placa de vidro com o ITO é 

submetida a um processo de limpeza superficial que tem por objetivo remover 

contaminantes orgânicos. Para tanto, são adotados os seguintes procedimentos: 

 

• Banho de ultra-som com acetona por 20 minutos; 

• Remoção de traços de acetona com água destilada/DI ou Ultra-Pura por 1 

minuto; 

• Banho de ultra-som com isopropanol para remoção de traços de água por 10 

minutos. 

 

Após a o banho de ultra-som, empregando isopropanol, a placa é seca com fluxo de 

nitrogênio. Seguidamente a limpeza, esta é imediatamente encaminhada para a 

deposição dos filmes finos para formação do dispositivo eletroluminescente. 

 

3.1.3 Processo de formação de filmes finos 

3.1.3.1 Evaporação térmica 

 

A evaporação térmica consiste na formação de filmes finos empregando materiais 

orgânicos (moléculas pequenas) e aquecimento sob alto vácuo. O composto 

orgânico, dependendo de suas características, é acondicionado em um cadinho 
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apropriado, e este pode ser constituído por um material cerâmico, ou mesmo 

metálico como molibdênio e tungstênio. Para materiais que sublimam costuma-se 

empregar cadinhos cerâmicos; já para materiais que fundem são utilizados os 

metálicos. No presente trabalho foram utilizadas tanto a evaporadora do 

Departamento de Física da Universidade de Aveiro quanto a da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, que se encontra embutida no sistema GloveBox, ambas 

são apresentadas nas Figura 14 e Figura 15. 

 

 

 

Sistema 
de Vácuo 

Controle de 
evaporação 

Câmara de 
vácuo 

 

 

Figura 14 – Sistema de evaporação térmica do Departamento de Física da Universidade de 

Aveiro. 
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Deposição de filmes finos 

Purificação de 
gases 

Encapsulamento 

Medidor de espessura 
Sistema de vácuo 

Evaporação térmica 

 

Figura 15 – Sistema GloveBox da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

3.1.3.2 Spin-coating 

 

Para formação dos filmes finos utilizando-se a técnica de spin-coating foi empregado 

o equipamento SPIN COATER modelo P-6000 da Specialty Coating Systems, Inc, 

cujo processo é realizado por meio do ajuste da rotação e tempo, definidos em 

rotação por minuto (RPM) e segundos, respectivamente. Assim os filmes, formados 

no presente trabalho, contaram previamente com estudo de cada material, em 

específico, para se obter uma espessura compatível com dispositivos deste tipo, 

levando-se em consideração que para filmes muito finos (abaixo de 10 nm) existe 

elevada probabilidade de curto-circuito, enquanto que filmes espessos (acima de   
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500 nm) existe a probabilidade de elevada resistência no dispositivo acoplada com 

menor chance de recombinação de portadores de carga e, com isso, nestes casos 

extremos, perde-se a função estipulada para o filme fino formado. A Figura 16 

apresenta o diagrama esquemático do spin coater utilizado no presente trabalho. 
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VÁCUO 

RESET 

AJUSTE ROTAÇÃO/ACELARAÇÃO/DESACELERAÇÃO 

START/STOP 
CHUCK 

Botão ON/OFF 

AJUSTE TEMPO 

 

 

Figura 16 – Diagrama esquemático do equipamento Spin coater utilizado para formação dos 

filmes finos empregando complexos de Terras Raras e de Metais de Transição dispersos em 

PVK.  
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3.1.3.3 Automontagem (Self-Assembly) 

 

Tradicionalmente os filmes finos utilizados para a fabricação de dispositivos 

eletroluminescentes são formados através da técnica de spin-coating ou mesmo por 

evaporação térmica. A técnica de automontagem ou Layer-by-Layer é uma técnica 

alternativa ao spin-coating bem como o spin-casting e que tem por característica a 

formação de filmes ultra-finos (da ordem de 2 nm cada bicamada) com elevada 

homogeneidade e também condutividade, cujo pioneiro foi DECHER et al.[59] Além 

disso, esta técnica é simples e de baixo custo. Adicionalmente, os filmes formados 

nesta técnica possuem compatibilidade de uso de polímeros não solúveis em água. 

 

Apesar de possuir processamento fácil envolvendo uma solução catiônica, água e 

outra aniônica, os filmes são formados manualmente o que implica na introdução de 

pequenas variações ao longo da formação das bicamadas. Recentemente, algumas 

instituições de pesquisa têm investido em opções de automação com o intuito de que 

os filmes formados sejam mais reprodutíveis e viáveis para deposições acima de 

vinte bicamadas.[60] 

 

Seguindo a forma manual ou automática, o processo desenvolve-se segundo o 

diagrama apresentado na Figura 17. No presente trabalho os filmes automontados 

foram produzidos manualmente. 
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Água ultrapura 
com pH de 2,7  

por 10 segundos  
Solução de PEDOT:PSS  

por 2 minutos
  

 

Solução de 
PAni  por 4 

minutos  

Água ultrapura 
com pH de 2,7   

por 10 segundos   
 

4 3 

2 1 

 

Figura 17 – Diagrama representativo do ciclo para formação de cada bicamada no processo de 

automontagem. 

 

 

3.1.4 Medições de espessuras de filmes depositados por Spin-

coating e crescidos por evaporação térmica (Profilômetria) 

 

Para a avaliação da espessura dos filmes finos formados, tanto através da técnica de 

spin-coating como evaporação térmica, utilizou a técnica de profilômetria, que 

consiste em uma microponta que faz varredura na superfície do filme fino até a 

interface de um degrau, previamente definido. 
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Para a obtenção destas medições utilizou-se o equipamento da TENCOR modelo 

ALPHA STEP 500 surface profiler. A Figura 18 apresenta o esboço de 

funcionamento desta técnica. 

 

 

Substrato 

Filme 

Microponta 

Degrau  

 

 

Figura 18 – Esboço de funcionamento da técnica de perfilometria. 

 

Neste trabalho alguns filmes finos não tiveram suas respectivas espessuras inferidas, 

através desta técnica, pelo fato do filme ser muito fino (abaixo da espessura mínima 

do equipamento de perfilometria). Além disso, alguns filmes, termicamente 

evaporados, são de densidade conhecida e, desta forma, ajustou-se o medidor de 

quartzo (localizado dentro da câmara de evaporação), que por sua vez apresenta os 

valores da taxa de deposição em [Å/s] bem como o valor final do filme evaporado 

em [Å].  
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3.1.5 Encapsulamento  

 

Os dispositivos eletroluminescentes, fabricados na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, foram encapsulados utilizando-se vidro e epóxi em 

ambiente inerte, com gás argônio. O propósito do encapsulamento não foi a 

verificação do tempo de vida, pois não fazia parte do escopo do presente trabalho, 

mas facilitar o manuseio e caracterização eletro-óptica bem como minimizar a 

chance de danificação ou mesmo contato involuntário com a região ativa do 

dispositivo. A Figura 19 apresenta o diagrama da estrutura do dispositivo 

eletroluminescente incluindo o encapsulamento. 

 

 

 

VIDRO DE ENCAPSULAMENTO 

 

VIDRO POLIDO

ANODO

HTL

EML

ETL

CATODO

ESPAÇADOR FEITO 
COM EPÓXY 

VEDAÇÃO 
ENCAPSULANTE / 
DISPOSITIVO FEITO 
COM EPÓXY 

 

Figura 19 – Diagrama esquemático do dispositivo eletroluminescente com seus filmes finos e a 

conexão com o vidro de encapsulamento feito com epóxi. 
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3.1.6 Caracterização funcional elétrica e óptica 
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A caracterização funcional elétrica foi realizada utilizando-se o equipamento 

Keithley Sourcemeter modelo 2410C (EPUSP) e 6410 (DFUA) em conjunto com o 

colorímetro da Konica Minolta, modelo CS100A, o espectrofotômetro Ocean Optics, 

modelo HR2000+, e o medidor de potência óptica OPHIR, modelo PD300-SH. Esses 

equipamentos permitem a obtenção das curvas J-V-L, sendo L a luminância ou 

potência óptica. Os diagramas esquemáticos das montagens elaboradas para a 

caracterização eletro-óptica na EPUSP e no DFUA são apresenta nas Figura 20a e b, 

respectivamente. Ressalta-se que todas as medições de PL foram realizadas a 

temperatura ambiente. 

  

(a) (b) 

 

Figura 20 – Diagrama esquemático da montagem caracterização eletro-óptica dos dispositivos 

eletroluminescentes, com base na infra-estrutura a) EPUSP e b) DF-UA. 
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Com a caracterização funcional elétrica, acoplada a óptica, é possível obter as 

eficiências externas dos dispositivos eletroluminescentes como a eficácia luminosa 

(ηL) dada em cd/A, eficiência de potência luminosa (ηP) dada em lm/W, de potência 

ou Wall Plug (ηWW) - adimensional e quântica externa (ηEQE) também adimensional, 

cuja teoria foi descrita no tópico 2.4. 

 

3.1.7 Metodologia empregada para a fabricação dos dispositivos 

eletroluminescentes 

3.1.7.1 OLEDs empregando complexo de Európio com a variação do 

ligante principal (evaporação térmica) 

 

Neste caso, foram fabricadas estruturas do tipo ITO/ N,N´-bis(3-metilfenil)-N,N´-

difenilbenzidina (TPD) [200 Å] / Eu(CL)3bipy [500 Å] / Alq3 [500 Å] / Alumínio 

[1000 Å] (Figura 21) para o estudo, do ponto de vista físico e tecnológico, do 

complexo de Európio com estrutura química Eu(CL)3bpy, sendo CL o ligante 

principal, como filme emissivo. As máscaras utilizadas para a formação destes 

dispositivos possuem 25 mm2 de área emissiva (máscaras da Figura 13). 

 

Os complexos de Európio com os diferentes ligantes principais e suas respectivas 

estruturas químicas empregados no presente trabalho são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Nomenclatura do Complexo de Terra Rara, Ligante empregado e estrutura química.  

Nomenclatura do 
complexo Ligante Principal Estrutura Química 

Eu(DBM)3bipy Dibenzoilmetanato 
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Eu(TTA)3bipy Tenoiltrifluoroacetonato 

 

Eu(NTA)3bipy Naftalotrifluoroacetonato

Eu(BTA)3bipy Benzoiltrifluoroacetonato
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O diagrama esquemático da estrutura dos dispositivos fabricados é apresentado na 

Figura 21 em conjunto com a estrutura química dos orgânicos empregados com 

função de transporte de lacunas (TPD) e elétrons (Alq3), respectivamente. 

 

 

Eu(CL)3bipy 

ITO 
Vidro

Alumínio 

TPD

Alq3 

 

 

Figura 21 – Diagrama esquemático da estrutura utilizada para o estudo do complexo de 

Európio com diferentes ligantes principais com indicação da estrutura química dos orgânicos 

empregados para transporte de lacunas e elétrons.[61] 

 

 

A Figura 22 apresenta o detalhe para evaporação do complexo de TR (cadinho de 

molibdênio) e também do material orgânico com função de transportador de elétrons 

(ETL) Alq3 (cadinho cerâmico suportado por um filamento de tungstênio). 
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 Separação para evitar contaminação cruzada 

Cadinho 
cerâmico 

Cadinho de 
molibdênio 

Filamento de tungstênio  

 

Figura 22 – Detalhe da câmara de evaporação da UA com os diferentes tipos de cadinhos 

empregados para a fabricação dos dispositivos eletroluminescentes. 

 

Os complexos de Terras Raras, utilizados neste trabalho, foram sintetizados no 

Laboratório de Polímeros Paula Scarpa (LaPPS) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR)[62] e também no Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e 

Compósitos (CICECO) da Universidade de Aveiro (UA).[63] Os compostos orgânicos 

comerciais (N,N-difenil-N,N-bis (3-metilfenil)-1,1´-bifenil-4,4´-diamina [TPD], 2-(4-

bifenil)-5-(4-tert-butilfenil)-1,3,4 Oxadiazol [b-PBD] e tris(8-hidroxiquinolina 

alumínio) [Alq3] foram obtidos da Sigma-Aldrich.†† 
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3.1.7.2 OLEDs empregando complexo de Térbio variando-se o 

ligante neutro (evaporação térmica) 

 

Ainda em se tratando de dispositivos com filmes termicamente evaporados (tópico 

3.1.3.1) empregou-se o complexo de Térbio variando-se NL, o qual possui por 

função, segundo a hipótese mais aceitável, manter a estabilidade química e térmica 

no complexo. No presente trabalho buscou-se investigar comparativamente a 

variação do ligante neutro na eficiência externa dos dispositivos fabricados. Neste 

caso, manteve-se fixo o ligante principal (CL), o acetilacetonato (ACAC), e variou-

se o ligante neutro (NL), cujas estruturas são apresentadas na     Tabela 3. 
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Tabela 3 - Nomenclatura do Complexo de Terra Rara, Ligante empregado e estrutura química. 

Nomenclatura do 
complexo Ligante Neutro Estrutura Química do 

complexo 

Tb(ACAC)3bipy Bipiridina 

Tb(ACAC)3phen Fenantrolina 

 

CH3

O

O

Tb
N

N

CH3

3

 

CH3

O

O

Tb
N

N

CH3

3

 

Com base nesta variação do complexo de Térbio fabricou-se a estrutura do tipo 

ITO/TPD [200 Å]/Tb(ACAC)3(NL) [500 Å]/Alq3 [500 Å]/Alumínio [1000 Å], 

conforme diagrama esquemático do dispositivo apresentado na Figura 23. Neste 

caso, todos os filmes finos formados foram termicamente evaporados. 
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Tb(ACAC)3(NL) 
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Alumínio 
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Figura 23 - Diagrama esquemático da estrutura utilizada para o estudo do complexo de Térbio 

variando-se o ligante neutral com indicação da estrutura química dos orgânicos empregados 

para transporte de lacunas e elétrons. 

 

 

3.1.7.3 OLEDs empregando complexo de Európio disperso em PVK 

(spin-coating) 

 

3.1.7.3.1 Complexo de Európio disperso em PVK 

 

A partir dos ensaios empregando o complexo de Európio termicamente evaporado, 

formando, o próprio complexo, o filme emissivo, partiu-se para a alternativa de 
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empregar o complexo como um corante disperso em uma matriz polimérica com a 

perspectiva de se ter maior eficiência externa, com base nas vantagens descritas no 

tópico 2.1.4 e também no fato de que o polivinilcarbazol (PVK) possuir uma 

emissão, cuja banda intercepta a de absorção do complexo de Európio[64] 

proporcionando, deste modo, transferência de energia adequada, segundo o 

fenômeno do Efeito Antena (ver tópico 2.1.3). 

 

Neste foco do estudo foi selecionado o complexo Eu(TTA)3bipy, o qual foi inserido 

na estrutura ITO/polietilenodioxitiofeno dopado com poliestireno sulfonado 

(PEDOT:PSS) [500 Å]/ PVK+5% de complexo de Európio [2000 Å]/ (2-(4-bifenil)-

5-(4-tert-butilfenil)-1,3,4 oxidiazol (b-PBD) [100 Å]/Alumínio [1000 Å], conforme 

estrutura apresentada na Figura 24, a qual inclui também as estruturas químicas dos 

orgânicos utilizados. Neste caso, o HTL e o EML foram depositados por meio da 

técnica de spin-coating (ver tópico 3.1.3.2), enquanto o ETL e catodo por evaporação 

térmica (ver tópico 3.1.3.1). 
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Figura 24 – Diagrama esquemático da estrutura empregada para estudo do complexo de 

Európio disperso em PVK. 

 

3.1.7.4 OLED empregando complexo de Térbio disperso em PVK 

(spin-coating) 

 

A partir dos ensaios empregando o complexo de Térbio termicamente evaporado, e 

seguindo a idéia já referida para os complexos de Európio, foram igualmente testados 

dispositivos utilizando-se um filme emissivo obtido pela dispersão do complexo de 

Térbio [Tb(ACAC)3bipy] em PVK. Apesar do PVK possuir uma emissão, cuja banda 
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intercepta pouco a de absorção do complexo de Térbio (apresentada na secção de 

resultados experimentais respectiva) não devendo proporcionar, em princípio, uma 

transferência de energia adequada, segundo o fenômeno do Efeito Antena, existe, 

reportado na literatura, resultados promissores (embora com um ligante orgânico 

diferente mas que, em uma primeira análise tende a obedecer às mesmas condições 

energéticas para popular o estado 5D4 do íon Térbio).[65] 

 

Neste foco do estudo foi selecionado o complexo Tb(ACAC)3bipy, o qual foi 

inserido na estrutura ITO/ PEDOT:PSS [500 Å]/ PVK+5% de complexo de Térbio 

[2000 Å]/ETL/Alumínio [1000 Å], conforme estrutura apresentada na Figura 25, a 

qual inclui também as estruturas químicas dos orgânicos utilizados. Como ETL 

empregou-se tanto o butil-PBD quanto o Alq3 comparativamente, para avaliar se a 

influência deste filme poderia atenuar possibilidade de emissão por parte do 

complexo de Térbio. Neste caso, o HTL e o EML foram depositados por meio da 

técnica de spin-coating (ver tópico 3.1.3.2), enquanto o ETL e catodo por evaporação 

térmica (ver tópico 3.1.3.1). 
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Figura 25 – Diagrama esquemático da estrutura empregada para estudo do complexo de Térbio 

disperso em PVK. 

 

3.1.7.5 OLEDs empregando complexo de Európio disperso em PVK 

(EML) e bicamadas PAni/PEDOT:PSS (HTL) 

comparativamente ao filme de PEDOT:PSS por spin-coating 

 

Com base na experiência bem sucedida da utilização do complexo de Európio 

disperso na matriz polimérica, composta, neste caso, pelo polivinilcarbazol (PVK), 

projetou-se uma nova arquitetura alterando-se o transportador típico de lacunas 

PEDOT:PSS por bicamadas de polianilina (PAni) e PEDOT:PSS automontadas. 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



67 

 

Adicionalmente avaliou-se o desempenho da arquitetura sem HTL, isto é, sem 

formação de bicamadas nem filme de PEDOT:PSS por spin-coating. A finalidade 

deste estudo foi avaliar o desempenho do dispositivo eletroluminescente 

empregando-se filmes ultra-finos depositados por meio da técnica de automontagem 

(ver tópico 3.1.3.3). Neste caso, fez-se um estudo comparativo para avaliar o 

desempenho entre dispositivos variando-se o número de bicamadas 

PAni/PEDOT:PSS, conforme Tabela 4, sendo que cada bicamada possui 

aproximadamente 2 nm de espessura. Essa estimativa decorre do fato da adesão das 

moléculas por atração eletrostática de modo que cada bicamada seja comparável a 

escala atômica.[66] Os materiais para fabricação dos dispositivos e para o processo de 

automontagem foram sintetizados na UFPR, IQUSP e EPUSP, os quais foram 

utilizados como preparado.[67]  

 

Tabela 4 – Correlação entre o dispositivo fabricado e o número de bicamadas. 

nº do dispositivo nº de bicamadas 
1 Sem bicamadas 
2 1 
3 3 
4 5 
5 10 

 

 

Para deposição da EML utilizou-se a técnica de spin-coating descrita no tópico 

3.1.3.2, com aproximadamente 200 nm. Como ETL utilizou-se o orgânico butil-PBD 

com 100 Å. Por fim, evaporou-se alumínio para a formação do anodo. O ETL e 
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catodo foram termicamente evaporados (ver tópico 3.1.3.1), cujo diagrama 

esquemático do dispositivo fabricado é apresentado na Figura 26. 

 

 

 

PVK+5% Complexo de Eu(TTA)3bipy 

ITO
Vidro

Alumínio

x bicamadas Pani/PEDOT:PSS 

b-PBD

Polianilina 

PEDOT:PSS 

PVK 

b-PBD 

Figura 26 – Diagrama esquemático da estrutura para avaliar o desempenho do complexo de 

Európio com variação do número de bicamadas PAni/PEDOT:PSS e as estruturas químicas dos 

orgânicos empregados. 
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3.1.7.6 LECs empregando complexo de Rutênio variando-se o 

ligante (spin-coating) 

 

As LECs preparadas neste estudo possuem a estrutura single layer constituída apenas 

de dois eletrodos e o filme emissivo entre eles, isto é, empregou-se a estrutura do tipo 

ITO/Ru(L)3(PF6)2/Alumínio, sendo L o ligante do complexo. Com base nessa 

estrutura foram analisados dois ligantes e manteve-se fixo o contra-íon, o 

hexafluorofosfáto (PF6)2. Os ligantes empregados, neste estudo, foram: 1) bipiridina 

(bipy) e 2) difenilfenantrolina (ph2phen). Em ambos os casos os filmes finos 

emissivos foram depositados utilizando-se a técnica de spin-coating, descrita no 

tópico 3.1.3.2. 

 

Para formação dos dispositivos preparou-se duas soluções, sendo uma o próprio 

complexo de Rutênio com concentração de 40 mg/ml e outra com o 

polimetilmetacrilato (PMMA) com concentração de 20 mg/ml, as quais foram 

misturadas na proporção de 3:1, respectivamente. A solução preparada foi depositada 

sobre ITO pré-limpo e com padrão definido conforme descrição do tópico 3.1.1. No 

processo de spin-coating utilizou-se como parâmetros de deposição a rotação de 

1500 RPM seguida de um processo térmico a 55ºC, que por sua vez proporcionou 

espessuras na faixa entre 200 e 400 nm, para ambos complexos. Por fim, efetuou-se 

uma evaporação térmica de com alumínio para formação do catodo do dispositivo. 
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Figura 27 – Diagrama esquemático da estrutura single layer empregada para o estudo do 

complexo de Rutênio variando-se o ligante, sendo a estrutura química a) Polimetilmetacriláto, 

b) complexo Ru(bpy)3(PF6)2 e c) complexo Ru(ph2phen)3(PF6)2. 

 

Todos os complexos de MTs processados neste trabalho foram sintetizados no 

Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo.[68] 
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3.1.7.7 OLEDs empregando complexo de Rênio disperso em PVK 

em diversas concentrações (spin-coating) 

 

Com base no trabalho desenvolvido com os complexos de Európio e Térbio e dada as 

características do complexo de Rênio de ser um complexo de características 

adequadas a ser utilizado como um corante inserido em uma matriz, segundo o que 

relata a literatura,[69] e atendendo a condição de sobre posição entre a banda de 

emissão do PVK e a de absorção do complexo de Rênio. Para tanto, no presente 

trabalho foram efetuados ensaios aplicando este material em PVK nas concentrações 

0, 3, 5, 10, 20 e 40%, conforme estrutura apresentada na Figura 28. 
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Figura 28 – Diagrama esquemático da estrutura empregada para o estudo da variação da 

concentração de complexo de Rênio disperso no PVK. 

 

Neste caso, no ITO definiu-se o padrão apresentado na Figura 12 e este foi 

previamente limpo com a limpeza padrão (tópico 3.1.2). Em seguida o filme com 

função HTL (PEDOT:PSS), com espessura de ~50 nm, foi formado via spin-coating 

(tópico 3.1.3.2), bem como o EML (fac-[ClRe(CO)3(bpy)]), com espessura de 200 

nm; já o ETL e catodo foram termicamente evaporados (tópico 3.1.3.1), com 

espessuras de 10 nm e 80 nm, respectivamente. 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Dispositivos com complexos de Terras Raras 

4.1.1 Complexo de Európio termicamente evaporado com 

variação do Ligante principal 

 

Este primeiro ensaio iniciou o estudo dos complexos de terras raras, em específico o 

complexo de Európio com diferentes CL mantendo-se fixo o NL, conforme 

metodologia descrita no tópico 3.1.7.1. 

 

A PL de todos os complexos testados apresentou espectro relativo às transições f-f, 

com emissões semelhantes. Com base nas mesmas condições experimentais, 

observou-se que o Eu(TTA)3bipy e o Eu(DBM)3bipy apresentam respostas em PL 

mais intensas enquanto que o Eu(BTA)3bipy conta com a menor, comparativamente 

entre os complexos testados. A Figura 29 apresenta o espectro de PL normalizado 

para o complexo Eu(TTA)3bipy, no qual observa-se claramente as transições 5D0 → 

7F0, 1, 2, 3, 4, sendo a transição 5D0 → 7F2 claramente a mais intensa.  
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Figura 29 – Espectro de Fotoluminescência para o complexo Eu(TTA)3bipy e suas respectivas 

transições (medições realizadas à 300K). 

 

A Figura 30 apresenta o comportamento da densidade de corrente obtida em função 

da tensão aplicada (J-V) para os dispositivos empregando os complexos de Európio 

analisados, cuja tensão de operação (VON) extraída localiza-se no intervalo entre 14 e 

16 volts. Entre os complexos analisados evidenciou-se que o Eu(BTA)3bipy 

apresenta-se como o mais condutivo e também mais instável para valores de tensão 

próximos de 20 volts.[63] Esta instabilidade conduz a hipótese de que a barreira de 

potencial formada entre o transportador de lacunas ou o de elétrons é 

significativamente mais elevada em comparação com os outros complexos. Dessa 

forma, proporciona-se maior acumulação de portadores de carga, que por sua vez 
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levam a ruptura irreversível do dispositivo para potenciais elétricos próximos de 20 

volts. Por outro lado, o Eu(NTA)3bipy apresenta um comportamento mais resistivo 

com base em sua densidade de corrente para um dado potencial elétrico, 

comparativamente aos outros ligantes principais.[61] 

 

Ainda com base na Figura 30 observa-se que todos os complexos de Európio com 

diferentes ligantes principais, nesta estrutura elaborada, operam em uma corrente 

muito próxima, que por sua vez esta na faixa entre 0,2 a 0,4 mA para uma tensão de 

18 volts.  
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Figura 30 – Curva J-V para os dispositivos empregando complexo de Európio com diferentes 

ligantes principais, com estrutura ITO/TPD/EU(CL)3BIPY/ALQ3/AL. 
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Os espectros de eletroluminescência (EL), para todos os ligantes principais 

analisados, apresentam também comportamento semelhante (ver Figura 31), nos 

quais é evidenciada a transição 5D0 → 7F2; reproduzindo, dessa forma, a resposta em 

PL, cujo pico em comprimento de onda associado, neste caso, é de 612 nm, que por 

sua vez tem como coordenadas de cromaticidade os valores x=0,56 e y=0,34. A 

Figura 31 especificamente apresenta o espectro de eletroluminescência associado ao 

complexo Eu(TTA)3bipy.  
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Figura 31 – Espectro de Eletroluminescência para odispositivo empregando o complexo 

Eu(TTA)3bipy com a aplicação de 25 volts. 
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Com base no espectro da Figura 31, obtiveram-se as coordenadas de cromaticidade, 

que por sua vez são representadas no diagrama da Figura 32, na qual é possível 

identificar a cor vermelha proveniente do complexo de Európio. 

 

 

Figura 32 – Diagrama de cromaticidade com as coordenadas relativas ao dispositivo 

empregando o complexo Eu(TTA)3bipy. 

 

A Tabela 5 apresenta os valores calculados para a Eficiência Wall Plug dos 

dispositivos eletroluminescentes fabricados com os diversos complexos. Nessa tabela 

observa-se a eficiência externa, cujo significado está relacionado ao percentual de 

potência elétrica convertida em óptica, proveniente da emissão monocromática da 
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transição 5D0 → 7F2. A partir dos dados evidencia-se o complexo Eu(DBM)3bipy 

como o mais eficiente e, por outro lado, o Eu(NTA)3bipy como o menos eficiente. 

 

Tabela 5 – Eficiência Wall Plug calculada com base no comprimento de onda associado a 

transição 5D0 → 7F2. 

Complexo de 
Európio 

Coordenadas de 
cromaticidade (x e y) 

Pureza de 
cor 

Eficiência Wall Plug 
(ηWW) (×10-3 %) @ 612 

nm 

Eu(DBM)3bipy (0,56; 0,34) @ 20 V 70,3 1,05 

Eu(TTA)3bipy (0,55; 0,35) @ 20 V 69,7 0,72 

Eu(NTA)3bipy (0,53; 0,35) @ 20 V 64,1 0,35 

Eu(BTA)3bipy (0,55; 0,34) @ 18 V 61,0 0,73 

 

De maneira global constatou-se que o CL influencia a eficiência externa do OLED; 

essa premissa indica que as diferenças observadas, entre os complexos de Európio 

analisados, são fortemente afetadas pela ocorrência de decaimentos não-radiativos, 

cujo efeito implica em variações significativas na eficiência externa do OLED. Além 

disso, a ausência de outras bandas no espectro de EL reforça o fato de que existe um 

confinamento adequado de cargas no filme emissivo formado com os complexos de 

Európio inseridos na estrutura empregada neste foco particular do presente trabalho. 

 

Com base na literatura[63, 61, 70, 71, 72] elaborou-se o diagrama de níveis de energia da 

Figura 33 considerando-se todos os filmes finos da arquitetura fabricada. Neste 

diagrama é possível visualizar melhor as prováveis variações dos níveis HOMO e 

LUMO do complexo de Európio de acordo com os ligantes empregados. 
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Figura 33 – Diagrama de energia para as estruturas fabricadas, para avaliar diferentes ligantes 

principais no complexo de Európio, cujos valores representam para o filme emissivo a faixa de 

valores típicos. 

 

Com base no diagrama da Figura 33, nota-se que o TPD, empregando como HTL, 

favorece a redução de barreira entre anodo e o filme emissivo devido ao seu nível de 

energia HOMO. Além disso, seu nível de energia LUMO bloqueia elétrons. Ainda 

neste diagrama constata-se que o Alq3 efetua um trabalho semelhante ao TPD para 

com os elétrons de forma que a estrutura empregada para este foco de estudo em 

termos de níveis de energia propicia significativo confinamento de portadores de 

carga. 
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A Figura 34 apresenta o registro fotográfico dos OLEDs fabricados empregando os 

complexos de Európio analisados. 

 

 

(a) Eu(DBM)3bipy 

 

(b) Eu(TTA)3bipy 

 

(c) Eu(BTA)3bipy 

 

(d) Eu(NTA)3bipy 

 

Figura 34 – Registro fotográfico dos dispositivos eletroluminescentes fabricados empregando os 

complexos de Európio: a) Eu(DBM)3bipy, b) Eu(TTA)3bipy, c) Eu(BTA)3bipy e d) 

Eu(NTA)3bipy. 

 

 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



81 

 

4.1.2 Complexo de Térbio com variação do ligante neutro 

 

Este ensaio teve por finalidade o estudo do complexo de Térbio variando-se o ligante 

neutro. Os dispositivos deste ensaio que seguem a metodologia apresentada no tópico 

3.1.7.2. Na Figura 35 é apresentado o espectro de PL do complexo de Térbio, no qual 

é possível identificar as transições típicas já bem exploradas na literatura.73 
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Figura 35 – Espectro de fotoluminescência para o complexo Tb(ACAC)3bipy. 

 

 A resposta elétrica comparativa dos complexos de Térbio empregando dois tipos de 

ligantes neutros é apresentada na Figura 36. Nesta figura observa-se claramente que 
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o ligante fenantrolina proporciona ao dispositivo maior condutividade, se comparado 

com a bipiridina. Já a Figura 37 apresenta a resposta de Potência óptica em função do 

potencial elétrico aplicado, cujos dados foram utilizados para o cálculo da eficiência 

externa. 
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Figura 36 – Curvas J-V para o complexo de Térbio empregando os ligantes neutros bipiridina e 

fenantrolina. 
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Figura 37 – Potência óptica para o complexo de Térbio empregando os ligantes neutros 

bipiridina e fenantrolina. 

 

A maior condutividade observada, por parte do ligante fenantrolina, implica em 

maior probabilidade de recombinação de cargas fora da região ativa. Neste caso, 

evidencia-se também emissão significativa por parte do transportador de elétrons 

empregado neste foco do estudo, no caso o Alq3. A Figura 38 apresenta o espectro de 

EL das amostras empregando tanto a bipiridina quanto a fenantrolina, cujo espectro 

relativo à resposta do complexo com fenantrolina possui uma banda sobreposta 

pertencente ao Alq3. 

 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



84 

 

300 400 500 600 700 800

 bipiridina

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

E
L 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)

5D4
7F4

5D4
7F5

5D4
7F6

5D4
7F3

300 400 500 600 700 800

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)

Alq3

 fenantrolina

 

Figura 38 – Espectro de Eletroluminescência normalizado com as respostas dos dispositivos 

empregando complexo de Térbio com os ligantes bipiridina e fenantrolina. 

 

 

A influência do Alq3 na resposta do dispositivo implica em variação de cor 

característica do complexo de Térbio, de modo que o comprimento de onda 

dominante passa do verde para o verde-amarelado, conforme indicação das 

coordenadas de cromaticidade apresentadas no diagrama da Figura 39. 
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Figura 39 – Coordenadas de cromaticidade para os dispositivos empregando complexo de 

Térbio com diferentes ligantes neutros. 

 

Além da variação de cor por interferência da emissão de fótons produzidos no filme 

responsável pelo transporte de elétrons, o pior confinamento e desempenho 

produzido pelo ligante fenantrolina pode ser constatado por meio do cálculo da 

eficiência externa Wall Plug indicada na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Eficiência Wall Plug calculada com base no comprimento de onda associado a 

transição 5D4 → 7F5. 

Complexo de Térbio Coordenadas de 
cromaticidade (x e y) 

Eficiência Wall Plug 
(ηWW) (×10-3 %) @ 

547nm 

Tb(ACAC)3bipy (0,22; 0,55) @ 25 V 4,1 

Tb(ACAC)3phen (0,39; 0,56) @ 25 V 0,8 

 

Para avaliar melhor o processo de eletroluminescência elaborou-se com base na 

literatura[72, 74, 75, 76] o diagrama de níveis de energia da Figura 40, cujos valores 

apontados na literatura fundamentam a hipótese de variações nos níveis HOMO e 

LUMO, que por sua vez corroboram as observações constatadas no presente 

trabalho. 
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neutros no complexo de Térbio. 
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Ainda com base no diagrama da Figura 40, constata-se novamente a correta escolha 

para utilização do TPD, com função de HTL. No entanto, em relação ao Alq3, 

observa-se que este material não atua de forma ideal para o transporte de elétrons, 

mas propicia acumulação de portadores de carga o suficiente para que haja emissão 

do íon Térbio satisfatória. De forma alternativa testou-se o b-PBD, com função de 

ETL, neste estudo, no entanto, constatou-se sistematicamente curto-circuito em 

potenciais elétricos próximos da tensão de operação, tornando o dispositivo instável 

para medições eletro-ópticas. Este fenômeno é atribuído justamente aos níveis de 

energia do b-PBD, cujo nível HOMO (6,2 eV) ocasiona elevada acumulação de 

portadores de carga na interface complexo de ETL. 

 

A Figura 41 apresenta o registro fotográfico dos dispositivos caracterizados 

funcionalmente. 
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(a) Tb(ACAC)3bpy (b) Tb(ACAC)3phen 

 

Figura 41 - Registro fotográfico dos dispositivos eletroluminescentes fabricados empregando os 

complexos de Térbio: a) Tb(ACAC)3bipy e b) Tb(ACAC)3phen. 

 

4.1.3 Complexo de Európio disperso em PVK 

 

Neste primeiro ensaio, para filmes depositados por spin-coating, empregando-se o 

complexo de Európio selecionado - Eu(TTA)3bipy - disperso em PVK desenvolveu-

se com base no fato de que ocorre transferência de energia do polímero matriz para o 

complexo de TR, seja por fótons de alta energia (fotoluminescência) ou pela 

aplicação de um potencial elétrico (eletroluminescência). Para que ocorra a emissão 

luminosa se pronuncie é necessário que haja sobreposição entre a absorção do 

complexo de TR (dye) e emissão do polímero (host)[77], o que ocorre de forma 

satisfatória, conforme mostram os espectros da Figura 42. 
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Figura 42 – Espectros de absorção e emissão para o complexo de Európio [Eu(TTA)3bipy] e 

PVK, respectivamente. Materiais e solução de clorofórmio para as medições. 

 

Na Figura 43 nota-se, como esperado, maior condutividade do dispositivo em virtude 

do uso do polímero PVK, que devido a sua conjugação[47] permite uma maior 

mobilidade de portadores de carga, comparativamente a um filme formado 

unicamente pelo complexo. Nesta figura observa-se também o comportamento da 

Potência óptica em função da tensão aplicada, cujos dados foram utilizados para se 

obter a eficiência Wall Plug, como descrito no tópico 2.4.1. 
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Figura 43 – Curva Densidade de corrente e Potência óptica em função da tensão aplicada. 

 

Com base nos dados obtidos da resposta de Potência óptica obteve-se o valor de 

1,24x10-3 % para a eficiência Wall Plug. Este valor é superior comparativamente a 

estrutura empregando o filme formado unicamente pelo complexo. Infelizmente não 

é possível experimentalmente comparar o complexo de Európio em um filme 

termicamente evaporado e depositado por spin-coating na mesma estrutura de 

dispositivo, no entanto, considera-se as características gerais de que ambas as 

estruturas possuem HTL e ETL (ressaltando-se que foram utilizados materiais 

diferentes na estrutura do filme termicamente evaporado e depositado por spin-
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coating) e que os eletrodos são os mesmos, é valido apontar a superioridade do 

complexo inserido em um polímero com função de corante. 
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Figura 44 – Curva log J vs. Log V com base nos dados da Figura 43 para extração do fator m. 

 

Com base na resposta elétrica da Figura 44 observa-seque existe um comportamento 

exponencial condizente com os modelos apresentados na literatura,[49] sendo válida a 

relação JαVm, cujo fator m, neste caso, foi de 5,1, que por sua vez fundamenta o 

fenômeno de limitação de corrente por carga espacial (SCLC). O mesmo método de 
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extração do fator m foi utilizado para as outras estruturas de dispositivos analisadas, 

sem apresentação de gráficos log-log. 

 

Por outro lado, tem-se a informação, segundo o espectro de EL obtido (Figura 45), de 

que não há, neste caso, somente a emissão do complexo de Európio típica, na qual se 

evidencia a transição 5D0 → 7F2; existe adicionalmente uma pequena contribuição 

relacionada ao PVK, cujo pico encontra-se em torno de 490 nm. 
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Figura 45 – Espectro de eletroluminescência da amostra empregando 5% do complexo 

Eu(TTA)3bipy disperso em PVK, inserido na estrutura ITO/PEDOT:PSS/PVK:5% 

Eu(TTA)3bipy/b-PBD/Alumínio. Inserido na curva consta a contribuição da banda do PVK na 

resposta do dispositivo. 

 

Com base no espectro de eletroluminescência obteve-se as coordenadas de 

cromaticidade x=0,53 e y=0,31 apresentadas na Figura 46, cuja coordenada x indica 
 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



93 

 

deslocamento para a esquerda no diagrama de cromaticidade se comparado o 

complexo de Európio termicamente evaporado e depositado por spin-coating. Essa 

influência é clara dada a contribuição de cor azul proveniente do PVK. 

 

 

Figura 46 – Diagrama de cromaticidade com as coordenadas relativas ao dispositivo 

empregando o complexo Eu(TTA)3bipy disperso em PVK. 

 

 

A Figura 47 apresenta o diagrama de níveis de energia considerando todos os 

materiais da estrutura fabricada levando-se em consideração tanto níveis de energia 

citados na literatura[71, 78, 79] quanto deduções obtidas a partir dos resultados 

experimentais obtidos.[61] 
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Figura 47 - Diagrama de energia para a estrutura fabricada para análise do Complexo de 

Európio – Eu(TTA)3bipy – disperso no PVK. 

 

 

No diagrama da Figura 47 observa-se que o PEDOT:PSS auxilia significativamente o 

transporte de lacunas do anodo para o filme emissivo, especificamente para o nível 

HOMO do PVK. Por outro lado, o b-PBD confere transporte adequado de elétrons ao 

nível LUMO do PVK e ainda colabora para o bloqueio de lacunas. Neste caso, dados 

os níveis de energia do polímero o b-PBD não proporciona acumulação de 

portadores de carga em demasia, como em dispositivos empregando apenas o 

complexo como filme emissivo. Neste caso, o único evento indesejado é a 

recombinação de portadores de carga e formação de éxcitons singletos do PVK, isto 

é, este material não atua simplesmente como uma matriz inerte que transfere energia 

ao complexo, mas contribui também com alguma emissão, cuja intensidade da banda 
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depende da estrutura do dispositivo. Naturalmente que esta contribuição é prejudicial 

tendo-se por objetivo principal a emissão única do complexo, no entanto, foi 

demonstrado, neste trabalho, que a maior parte da energia que chega ao PVK é 

transferida ao complexo e, além disso, a contribuição do PVK não altera a resposta 

típica do complexo de Európio. 

 

Por fim, a Figura 48 apresenta o registro fotográfico da amostra empregando o 

complexo de Európio disperso em PVK (Figura 48a) e da amostra com mesma 

estrutura, porém sem a adição do complexo (Figura 48b). 

 

  

(a) (b) 

 

Figura 48 – Registro fotográfico da amostra a) empregando 5% do complexo Eu(TTA)3bipy 

disperso em PVK e b) somente filme do PVK sem complexo de Európio. 
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4.1.4 Complexo de Térbio disperso em PVK 

 

De forma análoga ao estudo efetuado para o complexo de Európio, foi executada 

tentativas de se obter a resposta por parte do complexo de Térbio disperso em PVK, 

dados os resultados significativos anteriormente obtidos com o Európio. Reportando-

se à literatura,[65] e levando-se em consideração as bandas de emissão do PVK e de 

absorção dos ligantes orgânicos principais terem overlap pouco significativo, tem-se 

aparentemente possibilidade de se obter emissão do complexo de Térbio. No entanto, 

os resultados, para filmes depositados por spin-coating, empregando-se o complexo 

de Térbio selecionado - Tb(ACAC)3bipy - disperso em PVK evidencia-se, conforme 

Figura 49, que só é possível identificar a eletroluminescência praticamente do 

polímero PVK. Resultados análogos foram obtidos alterando-se o ETL da estrutura, 

cuja tentativa justificou-se pelo fato da intenção de confinamento de cargas no filme 

emissivo.  
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Figura 49 – Espectros de eletroluminescência da estrutura 

ITO/PEDOT:PSS/PVK+5%Tb(ACAC)3bipy/ETL/Alumínio, na qual variou-se o ETL 

utilizando-se o Alq3 e b-PBD, respectivamente. Adicionalmente neste gráfico foi adicionado o 

espectro de eletroluminescência de uma estrutura, cuja emissão pertence preferencialmente ao 

PVK para fins de comparação. 

 

A Figura 50 apresenta as coordenadas de cromaticidade tanto para a estrutura 

empregando o b-PBD quanto para a que emprega o Alq3. 
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Figura 50 – Coordenadas de cromaticidade com os indicativos no diagrama das estruturas 

empregando o complexo de Térbio disperso em PVK empregando como ETLs os materiais 

orgânicos b-PBD e Alq3, respectivamente. 

 

A Figura 51 apresenta o registro fotográfico das amostras produzidas. 
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(a) (b) 

 

Figura 51 – registro fotográfico das amostras empregando complexo de Térbio 

[Tb(ACAC)3bipy] disperso em PVK empregando como ETL a) butil-PBD e b) Alq3. 

 

Um dos mais conhecidos ligantes β-dicetonato empregado no complexo de Térbio é 

o Acetilacetonato (ACAC), pois seus níveis de energia permitem transferência de 

energia adequadamente ao nível 5D4 do íon Térbio. Paralelamente existe a aplicação, 

referenciada na literatura pelo pesquisador CHEN et al.[65], que por sua vez utilizou 

um complexo de Térbio com um ligante orgânco atípico e que neste caso foi 

adequado à transferência de energia para que a emissão do complexo de Térbio se 

pronunciasse. Comparativamente identificou-se que o ligante estudado neste trabalho 

e do referido pesquisador, em termos energéticos, são semelhantes. Além disso, 

observa-se, nos espectros de absorção e emissão em PL do Tb(ACAC)3bipy e do 

PVK, conforme Figura 51, claramente que ocorre sobreposição da absorção do 

complexo de Térbio com a emissão do PVK pouco significativa, o que implica em 

baixa probabilidade de transferência de energia do polímero ao íon Térbio.  
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Portanto, os dados experimentais obtidos fudamentam a explicação do fenômeno 

físico observado nos dispositivos eletroluminescentes fabricados no presente 

trabalho. 
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Figura 52 - Espectros de excitação e emissão fotoluminescente do Tb(ACAC)3phen e da 

fotoluminescência do PVK. 

 

Por outro lado, ZHANG et al. [80] parece reportar resultados muito similar ao do 

presente trabalho, o qual aponta para uma emissão típica do polímero PVK. 

Adicionalmente tem-se o fato de que os resultados obtidos por CHEN et al.[65] são 

únicos e até o momento deste trabalho, não reproduzidos na literatura por outros 

pesquisadores. Assim, fica em aberto a possibilidade de utilização do PVK como 

matriz polimérica para complexos de Térbio. 
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4.1.5 Complexo de Európio disperso em PVK variando-se o 

número de bicamadas formadas por automontagem 

(PAni/PEDOT:PSS) 

 

A Figura 53 apresenta as curvas da densidade de corrente em função da tensão 

aplicada para as amostras com filme de PEDOT:PSS formado por spin-coating 

(PSC), sem HTL (SHTL) e com bicamadas de PAni/PEDOT:PSS (BPP) 

automontadas. Com base na resposta elétrica é possível extrair a informação de que 

ao passo que se aumenta o número de bicamadas a condutividade do dispositivo 

também é incrementada, partindo-se do referencial da amostra SHTL 

(ITO/PVK+Complexo de Európio/b-PBD/Alumínio). Este aumento da condutividade 

explica-se devido ao fato de que cada bicamada contribui com uma quantidade maior 

de polianilina, que por sua vez é considerada, dentre os polímeros condutores, um 

dos que possui maior condutividade, alcançando valores tão altos quanto 2x10-3 

S/cm.[81] Além disso, tem-se uma drástica alteração na condutividade ao se chegar 

em 3 bicamadas; este evento esta correlacionado com a hipótese de que efetivamente 

forma-se um filme contínuo a partir deste número de bicamadas, onde considera-se, 

como hipótese também, que isso ocorra para a maior parte dos materiais aplicados 

para o processo de formação de filmes ultra-finos por automontagem. De forma 

complementar a esta hipótese é preciso levar em consideração a condição superficial 

do TCO ou substrato no qual o processo foi executado. 
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Figura 53 – Curva J-V para os dispositivos fabricados empregando o complexo de Európio, em 

cuja arquitetura variou-se o número de bicamadas PAni/PEDOT:PSS e tendo-se por referência 

a estrutura com filme de PEDOT:PSS por spin-coating. 

 

Apesar de se ter um aumento na condutividade proporcional ao número de 

bicamadas nota-se que o luminância não se comporta do mesmo modo. A Tabela 7 

resume os dados obtidos para as amostras fabricadas. Notadamente observa-se que 

existe um máximo de luminância para 3 bicamadas. Desta forma, foram constatados 

dois pontos quantitativos importantes, isto é, a maior luminância com 3 bicamadas e 

maiores eficácias luminosas para uma e três bicamadas. Paralelamente aos valores 

encontrados na comparação entre as amostras PSC e BPP, tem-se a amostra SHTL, 
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que por sua vez apresenta valor elevado para a eficácia luminosa, porém isto não 

reflete diretamente em melhor desempenho do dispositivo, pois a relação de eficácia 

luminosa avalia a corrente que circula no dispositivo e a luz gerada. Neste caso, o 

consumo de corrente por parte do dispositivo SHTL é ínfima, o que implica em 

elevada eficácia luminosa, mas sem possibilidade de aplicação prática já que a 

intensidade luminosa deste é muito baixa (<1 cd/m2) mesmo aplicando-se elevado 

potencial, o que corrobora com o fenômeno de transporte de portadores de carga 

deficiente, diferente da estrutura da amostra PSC; essa estrutura apesar de apresentar 

baixa intensidade luminosa, no mesmo potencial elétrico da comparação feita (25 

volts), conta com um sistema mais eficaz de transporte de portadores de carga, 

devido ao níveis de energia do PEDOT:PSS e, com isso, elevando-se o potencial 

elétrico é possível obter maiores valores de luminância. 

 

Ainda na Tabela 7 observa-se o fator m que para o caso da estrutura das amostras 

BPP varia entre 5 e 7. Estes valores relacionam a resposta elétrica ao modelo SCLC 

descrito no tópico 2.3.1, sendo verdadeira a relação JαVm. Este regime identifica a 

faixa de operação no dispositivo, na qual o potencial elétrico é suficiente para 

preencher todas as armadilhas e conseqüentemente a corrente torna-se limitada por 

carga espacial.[49] 

 

Por fim, a Tabela 7 evidencia que as bicamadas automontadas colaboram 

significativamente para o aumento do desempenho do dispositivo eletroluminescente 

alcançando relações interessantes entre luminância obtida e eficiência externa. 
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Tabela 7 – Fator m, Luminância e Eficácia luminosa para dispositivos empregando complexo de 

Európio com variação do número de bicamadas PAni/PEDOT:PSS. 

 

Nº de bicamadas Fator m 
Luminância 

(cd/m2) @ 25 V 

Eficácia Luminosa 

x10-3 (cd/A) 

Sem bicamada 9,4 0,4 220 

PEDOT:PSS por 
spin-coating 

3,3 1,4 2-4 

1 5,1 0,7 91 

3 7,1 1,6 58 

5 4,4 1,1 20 

10 5,8 0,6 10 

 

Na Figura 54 é apresentada a resposta em eletroluminescência das amostras 

fabricadas. Nesta resposta espectral nota-se claramente uma emissão no azul. 

Relaciona-se a esta banda de emissão a hipótese da atuação do polímero PVK. A este 

fenômeno atribui-se ao fato do aumento no transporte de lacunas com o número de 

bicamadas, aumentando, desta forma, a probabilidade de recombinação e gerando 

uma emissão fluorescente devido aos níveis singletos do polímero PVK. 

 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



105 

 

200 400 600 800 1000 1200

 

 
In

te
ns

id
ad

e 
(u

.a
.)

Comprimento de onda (nm)

 Sem bicamada
 1 bicamada
 3 bicamadas
 5 bicamadas
 10 bicamadas

 

 Filme de PEDOT:PSS formado
por spin-coating

@28 volts

 

Figura 54 – Espectro de eletroluminescência para os dispositivos empregando PEDOT:PSS 

formado por spin-coating, sem HTL e com as bicamadas automontadas PAni/PEDOT:PSS. 

 

Ainda com base na resposta espectral (Figura 54) foram extraídas as coordenadas de 

cromaticidade, as quais são apresentadas na Figura 55 indicando para a amostra PSC 

o vermelho típico do complexo de Európio; já nas amostras SHTL e BPP têm-se a 

cor magenta-azulada, caracterizando a influência azul proveniente da banda do PVK 

em conjunto com o vermelho do complexo de Európio. 
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Figura 55 – Diagrama de cromaticidade com as coordenadas obtidas para a amostra sem HTL, 

com filme de PEDOT:PSS e com bicamadas automontadas PAni/PEDOT:PSS. 

 

Neste caso não foi calculada a eficiência quântica externa (EQE), pois as 

coordenadas de cromaticidade obtidas para essa estrutura encontram-se em uma 

região definida, no diagrama CIE de 1931, como de cores não cromáticas. Com isso, 

ocorre a impossibilidade de se determinar o comprimento de onda dominante.[82] 
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Complementando o diagrama de energia já elaborado para arquitetura empregando 

complexo de Európio disperso em PVK (ver Figura 47) obteve-se o diagrama da 

Figura 56, na qual os níveis de energia da PAni e do PEDOT:PSS foram adicionados. 

 

 

4,7 

ITO 
PAni:
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Figura 56 - Diagrama de energia para a estrutura fabricada para análise do Complexo de 

Európio – Eu(TTA)3bipy – disperso no PVK variando-se o número de bicamadas. 

 

Com os resultados obtidos e partido-se da referência de uma estrutura que empregue 

apenas o PEDOT:PSS, verifica-se que ocorre uma aumento da eficiência em 

conjunto com maior intensidade da banda do PVK , o que leva a hipótese, com base 

no diagrama apresentado na Figura 56, que a estrutura que emprega as bicamadas de 

PAni/PEDOT:PSS automontadas propiciam uma melhor uniformidade em termos de 

filme fino, no entanto, essa contribuição não colabora para potencializar a 

PEDOT:PSS 
PVK 

b‐PBD  Alumínio 

5,8 

2,3 

6,2 

3,1 
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transferência de energia do polímero para o complexo de Európio. Uma hipótese para 

este fenômeno é a formação de níveis de energia, cuja localização, dada a interface 

entre bicamadas automontadas/filme emissivo, proporciona maior probabilidade de 

recombinação no PVK; outra hipótese é fato do próprio aumento na condutividade 

propiciar maior quantidade de lacunas, cuja densidade é tão elevada que a 

probabilidade de recombinação no próprio polímero torna-se mais acentuada que a 

transferência de energia, que por sua vez ocorre em paralelo. Todavia, o fato da 

eficiência externa aumentar aloca os filmes automontados aplicados para OLEDs 

como promissores. 

 

Na Figura 57a-c tem-se o registro fotográfico das amostras PSC e d) amostra BPP. 

Nota-se que com o aumento do potencial elétrico aplicado é possível identificar o 

aumento da banda do PVK na amostra PSC, cuja resposta é semelhante a cor 

produzida pelas amostras BPP. 
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a) Estrutura com PEDOT por spin-

coating (PSC) @ 18 V 
 

 
b) Estrutura com PEDOT por spin-

coating (PSC) @ 22 V 
 

 
c) Estrutura com PEDOT por spin-

coating (PSC) @ 28 V 

 
d) Estrutura com 3 bicamadas 
PAni/PEDOT:PSS (BPP) @ 28 V 

 

 

Figura 57 – registro fotográfico a-c) amostra PSC com 18, 22 e 28 volts; d) amostra com 3 

bicamadas. 

 

De modo geral, as informações obtidas qualificam, em uma primeira análise, os 

filmes automontados, como promissores ao estudo mais aprofundado em dispositivos 

com complexos de Terras Raras como filme emissivo.[83] 

 

 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



110 

 

4.2 Dispositivos com complexos de Metais de Transição 

4.2.1 Complexo de Rutênio com variação do ligante 

 

No ensaio empregando os complexos Ru(bipy)3(PF6)2 [bipiridina] e 

Ru(ph2phen)(PF6)2 [difenilfenantrolina], foi analisada a resposta comparativa 

variando-se o ligante (L) e mantendo-se fixo o contra-íon, que no presente trabalho, 

foi o hexafluoreto de fósforo. Figura 58 apresenta a resposta de PL comparativa entre 

os complexos de Rutênio empregando os ligantes bipiridina e difenilfenantrolina. 

 

500 550 600 650 700 750 800

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

P
L 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)

 [Ru(bpy)3]
2+ (596 nm)

 [Ru(ph2phen)3]
2+ (602 nm)

 

Figura 58 – Espectros de fotoluminescência dos complexos [Ru(bpy)3]2+ e [Ru(ph2phen)3]2+ em 

PMMA. 
 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



111 

 

 

A Figura 59 apresenta a característica elétrica comparativa do complexo de Rutênio 

empregando os ligantes bipy e ph2phen. Com base na resposta elétrica, é possível 

identificar que embora a concentração de complexo de Rutênio no polímero PMMA 

e a fabricação das amostras sigam as mesmas condições, nota-se que a corrente 

elétrica na estrutura empregando o complexo de Rutênio com ligante bipiridina, é 

muito mais elevada; já no parâmetro tensão de operação constata-se que praticamente 

não houve variação significativa, e neste caso os valores obtidos foram 2,7 e 4 volts, 

para o ligante bipiridina e difenilfenantrolina, respectivamente. Com base no fato da 

proximidade das espessuras dos filmes finos dos complexos de Rutênio com ambos 

ligantes (≅200 nm), é possível concluir que o ligante difenilfenantrolina incrementa a 

resistência elétrica na estrutura do LEC. Neste caso, a estrutura química do complexo  

Ru(ph2phen) corrobora com esta hipótese, pois do ponto de vista do transporte de 

portadores de carga, bem como os processos envolvidos no mecanismo de emissão 

de luz, existe maior oposição aos portadores de carga devido a estrutura química do 

próprio material. 
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Figura 59 – Característica elétrica comparativa entre o complexo Ru(bpy)3(PF6)2 e o 

Ru(ph2phen)3(PF6)2.  

 

A resposta elétrica apresentada na Figura 59 evidencia elevada densidade de corrente 

e, com isso, não se pode excluir a existência de injeção de portadores de carga 

unipolar neste tipo de dispositivo. Para avaliar esse caráter unipolar do dispositivo foi 

extraída uma curva J-V rápida de modo a impedir o processo típico de redistribuição 

de portadores de carga, no caso os contra-íons, responsável pela eletroluminescência. 

Nesta condição, o hopping dos elétrons nas espécies formadas no complexo de 

Rutênio, durante sua excitação elétrica, é governado por um campo elétrico uniforme 

através do filme. Dessa forma, a condução elétrica pode ser modulada por uma 
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⎤⎦expressão do tipo , onde J0 é a densidade de corrente de troca 

entre os locais dos estados nas espécies formadas no complexo de Rutênio e β um 

parâmetro que depende das propriedades físicas do material e também da 

temperatura.[

( )
0

V VJ J e eβ β−⎡= −⎣

84] Os melhores ajustes realizados, na região de baixos potenciais 

elétricos aplicados, indicam valores médios para J0 de aproximadamente de 10 

mA/cm2, cujo valor se enquadra nos valores obtidos experimentalmente. Este 

resultado aponta para a hipótese de que as espécies formadas, durante o processo de 

excitação elétrica do complexo de Rutênio, na região de cátodo conduzem a uma 

injeção unipolar de portadores de carga em baixos potenciais elétricos (abaixo da 

Tensão de operação). Com isso, espera-se com base na definição dada para J0, dada a 

elevada concentração de complexo de Rutênio no filme emissivo, uma elevada 

densidade de espécies formadas. O fundamento desta análise se justifica, pois essa 

hipótese pode contribuir para reduzir o tempo de resposta do dispositivo fazendo-se, 

futuramente, variações no catodo de forma que este elemento na estrutura do 

dispositivo ajude na modificação da injeção unipolar. 

 

Comparativamente, evidencia-se na resposta elétrica apresentada na Figura 59 o 

melhor desempenho do complexo com o ligante bipiridina, bem como na resposta de 

eletroluminescência apresentada na Figura 60. Nesta figura a banda de 

eletroluminescência apresenta pico máximo em 630 nm, cuja resposta reproduz a 

resposta em PL em temperatura ambiente, sendo também, neste caso, a emissão 

atribuída ao mecanismo 3MLCT. 
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Figura 60 – Espectros de eletroluminescência dos dispositivos empregando os complexos 

[Ru(bpy)3(PF6)2] e [Ru(ph2phen)3(PF6)2] em conjunto com o PMMA inseridos na estrutura 

ITO/Complexo de Rutênio/Alumínio. 

 

Com base na resposta de EL, as coordenadas de cromaticidade obtidas para os 

dispositivos empregando complexo de Rutênio com os ligantes bipiridina e 

difenilfenanatrolina foram de x=0,64; y=0,35 e x=0,52; y=0,37, respectivamente, as 

quais são apresentadas no diagrama da Figura 61. 
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Figura 61 – Diagrama de cromaticidade com as coordenadas relativas ao dispositivo 

empregando o complexo de Rutênio. 

 

Extraindo-se a eficiência Wall Plug, para esta classe de dispositivos 

eletroluminescentes, obteve-se a eficiência de 2,6x10-2 % para o complexo 

empregando o ligante bipiridina, enquanto que para o difenilfenantrolina foi de  

1x10-2 %. Apontando para melhor eficiência em EL para o ligante bipiridina, no 

entanto, em PL o outro ligante sobressai devido a maior possibilidade de formação 

de estados excitados 3MLCT sob luz ultra-violeta. 
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A Figura 62 apresenta a proposição do diagrama de níveis de energia com base em 

dados apontados na literatura, cujos estados excitados são calculados por 

simulação.[85] Neste diagrama é possível fazer uma analogia dos níveis HOMO e 

LUMO para com as espécies excitadas formadas durante o processo de 

eletroluminescência. 

 

 

 

4,7
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Ru(L)3(PF6)2

5,2

3,2

4,3

Alumínio

Figura 62 – Diagrama de energia para a estrutura empregando o complexo de Rutênio 

variando-se o ligante. 

 

Por fim, a Figura 63 mostra os registros fotográficos das amostras empregando o 

complexo de Rutênio com os ligantes bipiridina e difenilfenantrolina. 
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(a) (b) 

 

Figura 63 – Fotos dos dispositivos eletroluminescentes fabricados empregando o complexo de 

Rutênio com a) ligante bipiridina e b) difenilfenantrolina. 

 

 

4.2.2 Complexo de Rênio em diversas concentrações disperso 

em PVK 

 

Neste foco do estudo observou-se que ao passo que se aumenta a concentração do 

complexo de Rênio (função corante) disperso no PVK ocorre drástica variação na 

condutividade do dispositivo, conforme dados apresentados na Figura 64.  
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Figura 64 – Densidade de corrente em função da tensão para diversas concentrações do 

complexo de Rênio disperso no polímero PVK na estrutura ITO/PEDOT:PSS/x% complexo de 

Rênio/b-PBD/Al. O gráfico anexo apresenta o detalhe dos dados para as concentrações de 0, 3 e 

5% de complexo de Rênio, que por sua vez também apresentam comportamento retificador. 

 

A partir dos dados obtidos (Figura 64) tem-se por hipótese que a adição do complexo 

de Rênio, na matriz do polímero PVK, leva a uma maior resistência do sistema dado 

que o ligante do complexo de Rênio possui características de transporte de 

portadores de carga deficiente. No entanto, a condutividade aumenta com a 

concentração de complexo dispersa na matriz polimérica e, para isso, tem-se como 

hipótese a maior concentração localizada de acessos para a passagem de corrente 

devido ao próprio complexo, porém este fenômeno, mesmo em elevadas 
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concentrações, não permite que se alcance o patamar de condutividade do polímero 

atuando isoladamente. 

 

Paralelamente aos fenômenos associados à condutividade, evidencia-se que com o 

aumento da concentração em massa do complexo de Rênio, conforme dados 

apresentados na Figura 65, a luminância aumenta, diferente do que ocorre nos 

complexos de Terras Raras, nos quais a luminescência é atenuada em concentrações 

acima de 8% em massa devido ao fenômeno denominado como na literatura como 

aniquilação tripleto-tripleto.[86] No entanto, quando a concentração aumenta de 20 

para 40% em massa a eletroluminescência cai drasticamente. A esse fenômeno 

atribuí-se o fato de que em concentrações elevadas existe uma densidade elevada de 

centros emissores, no entanto, a energia transferida do polímero para o complexo não 

consegue ser aproveitada adequadamente. A hipótese é que a energia, não convertida 

em luz, perde-se na rede de forma vibrônica ou mesmo em decaimentos não-

radiativos. Estudos mais aprofundados são necessários para se comprovar esta 

hipótese, como variação da concentração da solução, diferentes arquiteturas de modo 

a modular o confinamento de carga e checar sua relação com o filme fino formado. 
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Figura 65 – Variação da luminância dos dispositivos fabricados em função da 

concentração do complexo de Rênio. 

@ 30 volts 

 

 

Além das possíveis perdas citadas, quando a quantidade de complexo alcança em 

massa um ponto equiparado a massa do polímero, responsável pela formação do 

filme emissor empregando-se a técnica de spin-coating, a qualidade do filme fino 

formado é empobrecida. Defini-se por qualidade de filme formado a 

desuniformidade qualitativamente observada pós spin-coating. Existe a possibilidade 

de se encontrar condições melhores para formação de filmes finos em elevadas 

concentrações, no entanto, outras perdas, já citadas, podem ainda ocorrer de modo 
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que o ponto ótimo, impreterivelmente ocorre em concentrações abaixo de 40% em 

massa. 

 

Na Tabela 8 são apresentados os dados obtidos para as diversas concentrações do 

complexo de Rênio disperso em PVK. Nessa tabela observa-se ao passo que se 

aumenta a concentração do complexo de Rênio as coordenadas de cromaticidade 

partem do azul predominante, com a emissão exclusiva do PVK, para a região 

amarelo-esverdeada em baixas concentrações do complexo de Rênio para o amarelo 

(acima de 5% do complexo de Rênio em massa) com sensação visual de cor branca 

em elevados potenciais elétricos. 

 

Tabela 8 – Coordenadas de cromaticidade, comprimento de onda dominante, pureza de cor e 

eficiência quântica externa para os dispositivos empregando complexo de Rênio em diversas 

concentrações disperso em PVK. 

x% de 
complexo de 

Rênio 
disperso em 

PVK 

Coordenadas 
de 

cromaticidade 
@ 40 volts 

Comprimento 
de onda 

dominante 
(nm) 

Pureza de cor 

Eficiência 
Quântica 
Externa    

(x10-3) @ 25 V 
(%) 

Sem complexo 
de Rênio 

0,20; 0,17 472 61,8 29 

3 0,36; 0,39 569 24,9 9 

5 0,43; 0,46 575 67,2 35 

10 0,45; 0,47 576 76,2 54 

20 0,46; 0,49 575 85,1 53 

40 0,46; 0,45 579 73,2 1,86 

 

Ainda com base na Tabela 8, observa-se que para valores acima de 5% de complexo 

de Rênio praticamente não existe variação no comprimento de onda dominante. Por 
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outro lado a pureza de cor aumenta na faixa entre 5 a 20%, identificando a banda de 

emissão predominante do complexo de Rênio.Por outro lado, a EQE apresenta 

aumento entre 3 e 10% e praticamente se mantém constante aumentando-se a 

concentração de 10 para 20%, no entanto, o aumento de 10 para 20% justifica-se 

pelo fato de que ocorre aumento na condutividade do sistema, que por sua vez não 

compromete a eficiência externa nem a qualidade de formação do filme fino e ainda 

incrementa a luminância de ≅10 cd/m2 (em 10%) para ≅50 cd/m2 (em 20%) fixando-

se um potencial elétrico de 30 volts. 

 

Nesta classe de dispositivos observou-se, com base na teoria, que após o 

preenchimento dos defeitos ocorre um rápido aumento na mobilidade efetiva 

passando da relação de lei de potência (Power-law) da relação IαV2 para um regime 

SCLC em potenciais elétricos suficientemente elevados, [49] no caso das arquiteturas 

fabricadas acima de 18 volts, conforme mostra o fator m na Tabela 9, para as 

diversas concentrações. 
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Tabela 9 – Fator m para os dispositivos empregando complexo de Rênio em diversas 

concentrações disperso em PVK. 

 

x% de complexo de Rênio disperso em 
PVK Fator m 

Sem complexo de Rênio 9,4 
3 5,5 
5 7,7 
10 7,9 
20 10,2 
40 12,6 

 

Além disso, nota-se também que com o incremento da concentração do complexo de 

Rênio disperso no PVK tem-se aumento na banda relativa a emissão do próprio 

Rênio devido a maior probabilidade de decaimento radiativo nos estados excitados 

das espécies formadas no complexo, regidas pelo mecanismo 3MLCT,[69] conforme 

Figura 66, no entanto, tem-se também um aumento relativo a banda de emissão do 

PVK. Porém observa-se, segundo dados da Tabela 10, que embora haja aumento da 

banda de emissão do PVK a razão entre áreas integradas das bandas de emissão do 

complexo de Rênio e PVK aumenta e, dessa forma, tem-se uma emissão 

proporcional menor por parte do PVK, o que faz sentido dado o fato de que existe 

uma maior concentração e emissão luminosa por parte do complexo de Rênio. 
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Figura 66 – Espectros de eletroluminescência dos dispositivos fabricados variando-se a 

concentração do complexo de Rênio. 

 

Tabela 10 – Razão entre as áreas integradas das bandas de emissão do PVK e do complexo de 

Rênio. 

x% de complexo de 

Rênio no PVK 

Área do PVK 

(normalizada)

Área do complexo de 

Rênio (normalizada) 
Razão 

Somente PVK 126,83 Sem banda 0 

3% sem banda 202,07 0 

5% 91,47 349,57 3,8 

10% 64,27 259,16 4,0 

20% 20,55 149,27 7,2 

40% sem banda 227,78 0 
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A Figura 67 apresenta o deslocamento das coordenadas de cromaticidade em função 

da variação da concentração do complexo de Rênio disperso no PVK, partindo do 

azul (somente PVK) até o amarelo (40% em massa de complexo). 

 

 

 

Figura 67 – Diagrama de cromaticidade com as indicações das coordenadas de cor para os 

dispositivos fabricados variando-se a concentração de complexo de Rênio. 
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O diagrama de energia da Figura 68 foi baseado na literatura[69, 87] Assim como no 

caso do complexo de Rutênio é possível fazer uma analogia das espécies excitadas 

formadas, no processo de eletroluminescência, aos níveis HOMO e LUMO. 

 

4,7 

ITO 
PEDOT:PSS PVK b‐PBD Alumínio 

5,1

5,8

2,3

6,2

3,1

4,3 3,2

x%fac‐[ClRe(CO)3(bpy)]

5,4

 

 

Figura 68 - Diagrama de energia para a estrutura empregando o complexo de Rênio disperso 

em PVK em diversas concentrações. 

 

No diagrama elaborado e apresentado na Figura 68, observa-se, como em outras 

estruturas empregando o PVK como polímero matriz, afinidade entre os PEDOT:PSS 

e o b-PBD em suas respectivas função de transporte de lacunas e elétrons. Além 

disso, com base em valores dos níveis de energia apresentados na literatura acerca do 

complexo de Rênio, constata-se adequação satisfatória para transferência de energia 
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dos estados excitados do polímero para a espécie excitada do complexo de Rênio, 

cuja hipótese fundamentam os resultados obtidos experimentalmente. 

 

Na Figura 69 têm-se os registros fotográficos das amostras fabricadas, sendo a) 

somente PVK, b) PVK+3% Rênio, c) PVK+5% Rênio, d) PVK+10% Rênio, e) 

PVK+20% Rênio e, por fim, f) PVK+40% Rênio. 
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a) Sem complexo de Rênio            
(resposta PVK) 

b) 3% de complexo de Rênio 

  

c) 5% de complexo de Rênio d) 10% de complexo de Rênio 

  

e) 20% de complexo de Rênio f) 40% de complexo de Rênio 

 

Figura 69 – Registro fotográfico das amostras fabricadas variando-se o complexo de Rênio, 

partindo-se do azul (somente PVK) (a), passando pela região de emissão branca (b – e) (mistura 

do amarelo do complexo de Rênio e a banda de emissão do PVK no azul) e, por fim, emissão 

amarela característica do complexo de Rênio (f). 
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Capítulo 5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

No presente trabalho estudou-se os complexo de terras raras e de metais de transição 

aplicados em dispositivos orgânicos emissores de luz com vistas à aplicação futura 

tecnológica destes materiais em dispositivos mostradores de informação (displays) e 

também com perspectiva para iluminação ambiente. Os resultados do presente 

trabalho trouxeram a tona alguns aspectos inovadores dessa classe de dispositivos 

eletroluminescentes. 

 

Nesta tese apresentou-se a análise de dispositivos eletroluminescentes iniciando-se 

pelos termicamente evaporados até os com filmes emissivos depositados por meio da 

técnica de spin-coating, cujos pontos principais foram: 

 

• Complexo de Európio com variação do ligante principal: Neste foco 

observou-se que o ligante principal, mantendo-se fixo o neutro, influencia na 

eficiência externa do dispositivo, porém não contribui para que haja variação 

significativa de cor. Adicionalmente, este estudo revelou que o ligante 

principal proporciona variação na estabilidade elétrica do dispositivo. Ainda 

neste foco constatou-se que os ligantes principais mais eficientes foram o 

DBM e o TTA, enquanto que o BTA torna o dispositivo instável em 

polarizações superiores a 18 volts na arquitetura utilizada. 

• Complexo de Térbio com variação do ligante neutro: Esta análise, 

empregando o complexo de Térbio variando-se o ligante neutro e mantendo-
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se fixo o principal, revelou que a configuração estrutural do ligante neutro 

contribui para maior condutividade no sistema. Este fato pode implicar em 

variação do comprimento de onda dominante emitido consoante a arquitetura 

do dispositivo fabricado. 

• Complexo de Európio disperso em PVK: Este ensaio reproduziu resultados 

já obtidos anteriormente na literatura[62] e serviram de conexão para que o 

estudo dos complexos de TRs e de MTs dispersos em polímero fossem 

iniciados. Além disso, serviu também para que o filme de complexo de 

Európio disperso em uma matriz polimérica fosse empregado em uma 

arquitetura inovadora empregando como HTL filmes formados através da 

técnica de Automontagem (Self-Assembly). 

• Complexo de Európio disperso em PVK variando-se o número de 

bicamadas formadas por automontagem: Os resultados inovadores deste 

foco revelaram que as bicamadas contribuem para melhor desempenho do 

dispositivo e que pode ser otimizado com base na arquitetura empregada. 

Com base nos resultados obteve-se melhor desempenho para três bicamadas 

de PAni/PEDOT:PSS. Este resultado proporcionou maior condutividade no 

sistema, melhor recombinação e melhor eficácia luminosa em comparação 

com o filme com função de HTL de PEDOT:PSS formado por spin-coating. 

• Complexo de Rutênio variando-se o ligante: Com base nos ensaios com os 

complexos de TRs, utilizando-se a técnica de spin-coating o estudo foi 

ampliado aos complexos de Metais de Transição começando pelo complexo 

de Rutênio. Com a variação do ligante verificou-se que a bipiridina torna o 

 

G. Santos – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – OLEDs, PLEDs e LECs 

 



131 

 

dispositivo mais eficiente em comparação à difenilfenantrolina. 

Paralelamente, com a hipótese de haver injeção unipolar causada pelo catodo 

em baixos potenciais elétricos, abre-se a possibilidade do estudo da redução 

do tempo de resposta desta classe de dispositivos. 

• Complexo de Rênio em diversas concentrações disperso em PVK: 

Partindo-se da mesma idéia do complexo de Európio empregou-se o 

complexo de Rênio disperso em PVK. Nesses ensaios observou-se um 

eficiente processo de transferência de energia da matriz polimérica para o 

complexo de Rênio, cuja emissão conjunta (Polímero e complexo) produz 

emissão luminosa com sensação visual de cor próxima ao branco. Isto abre a 

possibilidade de aplicação deste tipo de dispositivo para iluminação 

ambiente. 

 

De forma global, os resultados contribuíram para elucidar alguns fenômenos, 

relacionados ao estudo de dispositivos eletroluminescentes com filmes finos no 

estado sólido empregando complexos de terras raras e de metais de transição, ainda 

não totalmente explorados na literatura, deixando em aberto ainda a perspectiva de 

diversos pontos a serem aprofundados no futuro, como: 

• Novas estruturas empregando complexo de Európio disperso em matriz 

polimérica para melhor confinamento de portadores de carga e redução da 

banda de emissão da matriz polimérica e, com isso, potencializar a 

recombinação e eficiência externa do mesmo. 
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• Aplicação de novos materiais em filmes automontados em conjunto com 

complexos de TR de forma a conjugar a formação de filmes ultrafinos e 

espectros de elevada pureza de cor com significativa eficiência externa. 

• Processamento de novos complexos de Rutênio sintetizados, bem como o 

estudo de diferentes catodos para potencializar seu tempo de resposta em 

dispositivos com uma única camada (single layer). 

• Estudo mais aprofundado dos mecanismos de luminescência do complexo de 

Rênio envolvendo modelos para aprimorar e explicar com mais detalhes a 

formação das espécies excitadas no mecanismo 3MLCT. Com isso, melhorar 

a conjugação do complexo deste complexo com outros materiais com função 

de injeção e transporte de portadores de carga. 
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