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Resumo

Nesta tese são discutidos alguns aspectos importantes no desenvolvimento de
sistemas fotovoltaicos moleculares. São abordados temas de interesse como a síntese de novos
sensibilizadores para células solares sensibilizadas por corante, o desenvolvimento de novos
materiais fotoativos, Química Supramolecular, bem como a aplicação de sistemas
fotovoltaicos em eletrônica molecular, especificamente no desenvolvimento de portas lógicas
moleculares e dispositivos de memória.
A porfirina TBPyP, contendo quatro ligantes 2,2’-bipiridina ligados covalentemente
aos carbonos meso do anel porfirínico, foi sintetizada. Este derivado porfirínico serviu como
bloco de construção de sistemas supramoleculares. A utilização desses sistemas como
sensibilizadores em células solares (células de Grätzel) é discutido.
Fios moleculares derivados da TBPyP foram obtidos via coordenação com íons de
metais de transição e são investigados quanto à possibilidade de utilização em eletrônica
molecular.
Novos sistemas fotovoltaicos multicamada, utilizando filmes de porfirina
depositados por evaporação a vácuo como elementos fotoativos e filmes de V2O5 como
eletrodo passivo, foram estudados quanto a sua eficiência e quanto ao seu mecanismo de
funcionamento. Os filmes finos de porfirina obtidos neste estudo foram testados como
elelementos fotoativos em células fotovoltaicas com diferentes configurações, além daquelas
utilizando filmes de V2O5.
A obtenção de filmes híbridos compostos de nanopartículas de ouro e ligantes
orgânicos foi desenvolvida e sua aplicação em sistemas fotovoltaicos bem como em
dispositivos de memória investigada.
Novas portas lógicas moleculares foram obtidas utilizando-se o arranjo de células de

Grätzel convencionais sensibilizadas por clusteres trigonais de rutênio sintetizados para este
fim. Seu princípio de funcionamento é discutido, bem como a seu potencial de integração em
circuitos lógicos.

Palavras-chave: Dispositivos fotovoltaicos, eletrônica molecular, potas lógicas, porfirina,
Química Supramolecular.

Abstract

In this thesis some aspects concerning the development of molecular photovoltaic
systems are discussed. Themes of current interest such as the synthesis of new sensitizers for
dye-sensitized solar cells, the development of new photoactive materials, and Supramolecular
Chemistry are treated, as well as the application of photovoltaic systems in molecular
electronics, specifically in the development of molecular logic gates and memory devices.
The porphyrin TBPyP, comprised of four 2,2’-bipyridine ligands covalently linked to
the porphyrin meso carbons, was synthesized. This porphyrin derivative was used as a
building block on supramolecular systems. The utilization of these supramolecular species in
solar cells (Grätzel cells) is discussed.
The coordination of the porphyrin TBPyP with transition metal ions gave rise to
molecular wires, which are investigated about its potential use in molecular electronics.
New multilayer photovoltaic systems, using thermo-evaporated porphyrin films as
photoactive elements and V2O5 films as passive electrodes, had their efficiency and
mechanism studied.
The confection of hybrid films comprised of gold nanoparticles and organic ligands
was developed and its application in photovoltaic systems, as well as in memory devices, was
investigated.
New molecular logic gates were realized using the a Grätzel cell in its conventional
configuration, sensitized by ruthenium trigonal clusters synthesized to this end.
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

31

O dispositivo molecular mais fascinante conhecido hoje pelo homem é o complexo
protéico fotossintético natural, constituído por duas unidades principais chamadas fotosistema I e II (PSI e PSII), inseridas em um arcabouço lipídico. Presentes em plantas
superiores, algas verdes e cianobactérias, os complexos PSI e PSII atuam em série e são
responsáveis pela conversão da luz solar em energia química. Por produzir oxigênio e fixar
dióxido de carbono na forma de matéria orgânica, tal dispositivo, em última análise,
determina a composição da atmosfera de todo o planeta e fornece combustível na forma de
bioenergia, sendo essencial para a sobrevivência de virtualmente todas as formas de vida
superior da Terra.
Tal máquina geradora de vida é constituída de mais de 250 cofatores, incluindo 202 moléculas
de clorofila, 2 moléculas de filoquinona, 2 feofitinas, 2 plastoquinonas, 2 grupos heme, 3
clusters de Fe-S, 1 cluster Mn4Ca, lipídios e corantes carotenóides, distribuídos com precisão
em um intricado esqueleto protéico[1, 2].

Figura 1.1: Esquema dos fotossistemas I e II ao lado da enzima ATP sintase, integrados na membrana
tilacóide[3].

No PSII, um grupo de moléculas de porfirina dispostas em meia-lua absorve luz e,
por efeito antena, é capaz de transferir energia para o centro reacional onde o doador primário
de elétrons, P680, formado por um par de moléculas de clorofila a (Chl a), é excitado a P680*
que injeta elétrons na cadeia de transferência de elétrons constituída de uma molécula de
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feofitina a (Pheo a) e duas moléculas de plastoquinona (QA e QB), sendo formado o par
P680+● QB-. Depois de duas etapas de redução e da protonação da plastoquinona secundária
(QB), o plastoquinol formado (PQH2) é liberado na bicamada lipídica da membrana tilacóide e
é reposto por outra molécula de plastoquinona. Neste processo, prótons oriundos do estroma
(face externa do tilacóide) são transferidos para o lúmen, funcionando as plastoquinonas como
carreadoras móveis de elétrons. Em uma estrutura próxima ao lúmen, moléculas de água
servem como doadoras de elétrons, sendo oxidadas pelo cluster Mn4Ca em um processo de
quatro etapas conhecido desde a década de 70[4] (ciclo de Kok), em que duas moléculas de
água são oxidadas transferindo 4 elétrons e uma molécula de O2 para o cluster que muda da
forma adamantanóide (Mn4O6) para a forma cubanóide (Mn4O4) passando por quatro estados
(S4 a S0). Durante esta transição de estados a molécula de O2 é liberada no lúmen junto com 4
prótons provenientes da primeira etapa de oxidação da água e os elétrons resultantes são
transferidos, através de um resíduo tirosina eletroquimicamente ativo, para o par foto-oxidado
P680+●, situado logo acima do cluster de manganês, regenerando-o para um novo ciclo
fotossintético.

A

B

Figura 1.2: A) Cofatores redox e cadeia de transporte de elétrons no PSII[2]. B) Visão esquemática do PSII na
membrana tilacóide[5].
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Situado ao lado do PSII, na membrana tilacoidal, o PSI recebe elétrons gerados por
aquele foto-sistema, através de uma cadeia de transferência de elétrons que inclui o ciclo de
Kok, o citocromo b6f e a plastocianina, uma pequena proteína móvel de cobre. No PSI, na
parte lumenal, o receptor de elétrons é um par especial de clorofilas (P700+●) no estado
oxidado, que é então regenerado ao estado inicial. Esse par é gerado fotoquimicamente à
maneira do processo observado no PSII, no caso do par P680. A espécie excitada P700*
transfere então elétrons da face interna da membrana (lúmen) para a ferredoxina no lado
oposto (estroma) via uma cadeia transmembrana de carreadores de elétrons que inclui uma
molécula de Chl a monomérica (A0), uma filoquinona (Vitamina K1, A1) e os receptores finais
de elétrons, três clusters de Fe-S. O potencial eletroquímico da ferredoxina é
subseqüentemente usado em numerosas reações e ciclos regulatórios, incluindo a fixação de
nitrogênio, a desaturação de ácidos graxos e a produção de NADPH. No escuro, a energia
química do ATP e do NADPH é utilizada na redução de CO2 a carboidratos[6]. É esta reação
de fixação do gás carbônico a responsável pela síntese dos carboidratos que têm como função
compor o estoque de energia das plantas na forma de amido, além de servirem como
elementos estruturais na forma de celulose.
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B

C

Figura 1.3: A) Arranjo das moléculas de clorofila presentes no PSI de organismos eucarióticos [1]; B) Cofatores e
cadeia de transporte de elétrons. Indicado com uma seta estão dois resíduos de triptofano essenciais na
transferência de elétrons entre o átomo de cobre (esfera negra, complexado por um resíduo de histidina na
plastocianina) reduzido e o grupo P700 oxidado. C) Representação esquemática do PSI incluindo grupos
prostéticos e arcabouço protéico[6].

De fato, quanto mais somos capazes de entender a complexidade e eficiência de
sistemas biológicos como o olho e o cérebro humano e o próprio fotossistema vegetal, mais
somos tentados a criar dispositivos moleculares capazes de imitá-los com eficiências
similares às alcançadas em milhões de anos de caminho evolucionário natural. A
complexidade, por exemplo, do dispositivo fotossintético biológico está além de qualquer
possibilidade de síntese total atualmente, estando os estudos in vitro restritos a pequenas
partes do conjunto, o que, sem dúvida, tem sido extremamente valioso no avanço do
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entendimento do mecanismo que rege o sistema como um todo.
A verificação, nos sistemas naturais, da capacidade de modelar potenciais redox dos
diferentes grupos prostéticos através de sutis mudanças conformacionais e de ambiente
químico promovidas por variações nas seqüências peptídicas que se refletem nas estruturas
terciária e quaternária das proteínas que contém essas espécies; a observação da grande
adaptabilidade destes dispositivos em relação a mudanças de meio e exigências funcionais; a
melhor compreensão, enfim, de seu funcionamento e o conhecimento de suas partes
constituintes serviram de inspiração para o trabalho de inúmeros pesquisadores, gerando até
mesmo o surgimento de novas grandes linhas de pesquisa como a Química Supramolecular [7,
8]

, que abarcou estudos de interação intermolecular como processos de transporte,

reconhecimento molecular, efeitos de solvente, auto-organização e transferência eletrônica.
Nas palavras de um dos seus contribuintes mais proeminentes, Jean-Marie Lehn: “Tem sido
feito contínuo progresso na arquitetura de novos arranjos moleculares sintéticos baseados em
um crescente conhecimento das relações entre as características dos componentes moleculares
(estrutura, sítios de ligação intermolecular, etc.), as características dos processos que levam à
associação dos mesmos e as propriedades supramoleculares do arranjo polimolecular
resultante”

[8]

. Assim, incorporando-se componentes adequados, com funções específicas,

pode-se chegar a arranjos supramoleculares capazes de operações como transferência de
energia, de elétrons ou íons, processamento e armazenamento de informação, transdução de
sinal, etc.
A combinação desse ferramental molecular em arranjos polimoleculares abre
caminho para a realização do que atualmente chamamos dispositivos moleculares. O
desenvolvimento de tais dispositivos requer, portanto, a obtenção de componentes
moleculares que exerçam funções específicas e sejam propícios à incorporação em arranjos
organizados de forma a possibilitar a manifestação de tais funções em um nível macroscópico.
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Estes componentes podem ser sensíveis a estímulos luminosos, elétricos, iônicos, magnéticos,
térmicos, mecânicos ou químicos, sendo um requisito básico para esta denominação, que
essas funções sejam exercidas no nível molecular ou supramolecular [8].
Além da admiração que o estudo de um sistema como o aparelho fotossintético
suscita, há grande interesse industrial e acadêmico no desenvolvimento de sistemas capazes,
como o dispositivo fotossintético natural, de coletar e armazenar energia. Apesar de os
químicos sintéticos estarem muito distantes de reproduzir um sistema tão complexo, uma de
suas funções, a separação de cargas foto-induzida, é passível de reprodução em modelos
relativamente simples. O desempenho desta função significa a possibilidade de conversão de
energia luminosa, vinda do sol, em energia química, na forma de combustíveis como H2, O2,
metanol e etanol, e diretamente em energia elétrica.
É provável que a questão da energia seja uma das principais preocupações a mover
as mentes humanas no século XXI. Com a crescente tomada de consciência da gravidade das
implicações da poluição antropogênica (gases do efeito estufa inclusos) para o clima do
planeta[9,

10]

, tem se tornado urgente a substituição de matrizes energéticas intensamente

poluentes como o carvão, mineral ou vegetal, e o petróleo. No caso desse último, é relevante
salientar ainda a sua escassez que não tardará mais do que 30 anos para ser sentida, segundo
projeções otimistas. Nesta perspectiva há algumas alternativas, sobre as quais deve-se
considerar aspectos geográficos, políticos e econômicos quanto às suas possibilidades como
alternativas reais aos combustíveis fósseis.
As usinas hidrelétricas são atualmente a principal fonte de energia elétrica no Brasil.
A fonte primária de energia de menor custo operacional e pouco poluente, tem sido a escolha
mais acertada para um país rico em bacias hidrográficas como o Brasil. Mas com o
crescimento econômico (apesar de lento nestes tempos) a demanda de energia vem
aumentando, forçando a expansão da base instalada. Isso implica um grande impacto social e
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ecológico por exigir grandes áreas alagadas, além do fato de estarmos nos aproximando do
limite de exaustão dos sistemas hidrográficos por todo o mundo, sendo possível ainda a
instalação senão de pequenas unidades.
A energia nuclear pode ser obtida através da fissão e da fusão. Apesar de haver um
grande esforço internacional para o desenvolvimento da fusão nuclear para usos civis[11] esta
opção ainda está em estágio embrionário. A fissão nuclear é interessante uma vez que é
baixíssima emissora de poluentes e é relativamente segura, mas a lembrança de Chernobyl
ainda nos assombra e nos obriga a pensar no uso disseminado desta fonte energética com
extrema precaução, além da inconveniente geração de resíduos radioativos, cujo descarte
continua sendo um problema sem solução incontroversa[12].
A energia eólica tem vantagens quase imbatíveis como o custo zero da fonte primária
(o vento), o fato de ser não emissiva, a tecnologia relativamente simples e o fácil
escalonamento. Mas suas desvantagens são tão importantes quanto: variabilidade dos ventos,
distância entre as fazendas de vento e os centros consumidores e implicações ecológicas e
estéticas controvertidas.
Outra alternativa de fonte primária de energia para o século XXI é o Sol. O planeta
Terra é um sistema fechado, exceto pela energia solar que o atinge. De fato, a não ser pela
energia nuclear e geotérmica, a energia vinda do sol rege ou alimenta todas as fontes
primárias de energia já citadas aqui, inclusive as fontes fósseis, e outras, como a biomassa.
Incessantemente, a superfície terrestre é atingida por não menos que 110.000 TW de energia
eletromagnética, muito além do consumo atual de toda a humanidade (13 TW) e cerca de
2.500 vezes o consumo estimado para o ano de 2050[10].
Há três formas de conversão de energia solar em formas úteis de energia. Duas delas
usam processos químicos (fotoeletroquímicos) e a outra converte a energia do sol em calor. O
calor, captado de forma difusa ou utilizando-se concentradores[13], é utilizado para promover
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algum processo industrial, simplesmente aquecer água de uso residencial ou mover uma
turbina, por exemplo gerando-se vapor d’água, para gerar eletricidade a ser integrada na rede
elétrica convencional.
O processo fotoeletroquímico, que na natureza é utilizado para gerar várias
moléculas altamente energéticas com a função de alimentar organismos complexos, vem
sendo cada vez mais estudado, visando a conversão artificial e armazenamento de energia
solar, como o previsto pelo grande fotoquímico Giacomo Ciamician, há quase um século[14]:
“... lá surgirão colônias industriais sem fumaça e sem chaminés; florestas de tubos de vidro se
estenderão sobre as fábricas e prédios de vidro se erguerão por toda parte; no interior destes
dar-se-ão os processos fotoquímicos que têm sido o segredo das plantas mas que serão
dominados pela indústria humana que saberá como fazê-los gerar frutos ainda mais
abundantes que na natureza, porque a natureza não tem pressa e a humanidade tem”.
Processos eletroquímicos inspirados na natureza podem levar à formação de
moléculas com alto valor energético (energia química) ou gerar diretamente eletricidade. Com
a primeira estratégia, Moore et al.

[15]

utilizaram o potencial eletroquímico desenvolvido

através de uma membrana liposômica contendo a enzima ATP sintase para gerar moléculas de
ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Neste experimento, uma separação de cargas fotoinduzida leva à redução de uma molécula de quinona (mediador eletroquímico) na parte
●

externa da membrana (figura 4), ficando esta na forma hidrogenada (HQ s). Com liberdade
difusional no interior da membrana, a molécula de quinona reduzida pode ser oxidada na parte
mais interna da membrana, liberando assim um próton no interior do lipossoma, o que leva ao
surgimento de um potencial eletroquímico (gradiente de prótons) que é utilizado pela ATP
sintase na fosforilação da molécula de ADP.
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B

Figura 1.4: A) Representação esquemática de um dispositivo fotossintético artificial montado em uma membrana
liposômica e B) Tríade molecular responsável pela separação de cargas fotoinduzida que se traduz em bomba de
prótons pela ação mediadora de moléculas de quinona (QS) presentes na membrana.[15]

Usando a mesma estratégia, outras estruturas biológicas, como a ATP sintase, podem
ser utilizadas na obtenção fotocatalítica de moléculas de interesse. O crescente conhecimento
sobre o mecanismo catalítico que ocorre no PSII[16], por exemplo, tem nos aproximado da
possibilidade de obter oxigênio e hidrogênio através da “quebra” da molécula de água por esta
via. Por ora isso ainda não foi demonstrado de forma prática, embora uma série de modelos
funcionais para o sistema natural tenha sido desenvolvida, com grandes avanços no que se
refere ao desenvolvimento de sistemas absorvedores de luz (antenas) [17, 18], centros reacionais
(separação de cargas) [19-21] e catálise multieletrônica [22-26] (uma vez que tanto a oxidação da
água a oxigênio, quanto a sua redução a hidrogênio, consistem em processos multieletrônicos). O principal problema que precisa ser superado na obtenção de um sistema
funcionando eficientemente está na organização supramolecular dos elementos funcionais,
com, por exemplo, a obtenção dos produtos oxidados e reduzidos em compartimentos
fisicamente separados para impedir reações reversas e facilitar a coleta dos produtos finais. A
estratégia citada acima, ou seja, a organização destes elementos em uma bicamada lipídica é
40

uma forte candidata na realização desse objetivo.
Para reações relativamente mais simples, como a fixação de CO2 e N2 e processos
redox monoeletrônicos de interesse industrial, tem-se obtido melhores resultados, utilizando
complexos organometálicos, óxidos inorgânicos, enzimas redox isoladas e polieletrólitos
como elementos fotoativos, imobilizados em matrizes ou dispersos[27].
No caso da geração direta de eletricidade a partir da energia solar, em termos gerais,
a separação de cargas fotoinduzida é seguida da difusão excitônica (par elétron-buraco) até
uma interface onde, pelo desenvolvimento de um potencial elétrico interno ou pela presença
de um mediador com potencial eletroquímico adequado, ocorre a dissociação do par de
portadores de carga. Subseqüente há a migração dos mesmos até eletrodos que admitem tais
portadores em um circuito externo, gerando-se corrente através da diferença de potencial
(ddp) desenvolvida que pode ser aproveitada na realização de trabalho. Em especial,
dispositivos moleculares fotovoltaicos contém moléculas e/ou unidades supramoleculares
fotoativas que, per si ou integradas a uma interface (junção), são capazes de promover uma
separação de cargas, particularmente de portadores de carga eletrônicos, que, através de uma
interface sólida ou pela presença de um mediador eletroquímico em fase líquida, é capaz de
gerar uma ddp. É interessante notar que esta ddp pode ser utilizada, em um dispositivo
molecular fotovoltaico, não só de conversão de energia (geração de eletricidade) mas também
no desempenho de funções como processamento e armazenamento de informação.
A primeira descrição do efeito fotovoltaico foi feita por Edmond Becquerel que
observou a geração de uma ddp entre dois eletrodos de platina imersos em uma solução de
haletos de prata quando esta era iluminada. A pesquisa de Becquerel foi motivada pelo estudo
da recém descoberta fotografia, por Daguerre, cuja Física ainda era obscura. À época não
sabia-se, por exemplo, que a baixa sensibilidade dos filmes fotográficos devia-se não só a
questões morfológicas mas também a um fator intrínseco do material semicondutor utilizado,
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uma vez que, com um band gap (intervalo dos níveis de energia eletrônicos permitidos em um
semicondutor) entre de 2,7 e 3,2 eV, esse não absorve luz de comprimentos de onda
superiores a 460 nm. Foi apenas em 1883 que Vogel descobriu que a adição de corantes
(sensibilizadores) a emulsões de haleto de prata podia estender a absorção dos filmes
fotográficos a comprimentos de onda maiores. Quatro anos depois, Moser levou o conceito de
sensibilização para as células fotoeletroquímicas usando o corante eritrosina como
sensibilizador de haletos de prata. Na segunda metade do século seguinte[28] foi esclarecido
que o efeito de sensibilização dava-se através de uma transferência eletrônica entre o corante
e o semicondutor e não de uma transferência de energia como ainda era proposto.
Com o súbito aumento do preço do petróleo pela OPEP e conseqüente crise de 1973,
houve uma corrida por parte do mundo desenvolvido e óleo-dependente para desenvolver
tecnologias alternativas de conversão de energia. Em poucos anos assistiu-se a um rápido
desenvolvimento dos dispositivos fotovoltaicos, inclusive das células fotoeletroquímicas.
Além das já citadas células fotoeletroquímicas que utilizam a energia solar para a produção de
substâncias nobres, houve importantíssimo avanço em relação às células eletroquímicas
regenerativas (CFR), isto é, dispositivos que convertem energia solar em eletricidade sem
modificação química líquida do sistema como um todo.
De modo geral, em uma célula fotoeletroquímica regenerativa, fótons com energia
superior ao band gap (Eg) do semicondutor são absorvidos pelo mesmo, levando à formação
de um par elétron-buraco (ou éxciton). Este é dissociado pelo campo elétrico existente na
camada de carga-espacial criada na interface semicondutor/eletrólito pela diferença de energia
entre o nível de Fermi do primeiro e o potencial redox do último. No caso de um
semicondutor do tipo n, portadores de carga negativos (elétrons) se difundem através do seio
do semicondutor até o coletor de corrente (eletrodo metálico), sendo admitidos no circuito
externo. Os portadores de carga positivos (buracos) migram para a superfície do semicondutor
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pela ação do campo elétrico e são seqüestrados pela forma reduzida do par redox presente na
solução eletrolítica. A forma agora oxidada do par redox é então regenerada (reduzida) pelos
elétrons re-injetados na célula através do contra-eletrodo, fechando o circuito. Boa parte do
estudo em CFRs desde a década de setenta focou em semicondutores do tipo n, usando
eletrólitos baseados nos pares redox sulfeto/polissulfeto, vanádio(II)/vanádio(III) ou I2/I3-.
Fato é que, para haver absorção de luz na região do visível e conseqüentemente
conversão eficiente de energia, era necessário utilizar semicondutores com baixa Eg, o que
significa baixa estabilidade frente à fotocorrosão. Semicondutores estáveis sob iluminação,
tipicamente óxidos metálicos, têm Eg altas, sendo insensíveis à região visível do espectro
eletromagnético, justamente a faixa mais rica do espectro solar que alcança a superfície
terrestre. Assim sendo, na maior parte dos estudos com CFRs as eficiências de foto-conversão
eram baixas, até que uma nova estratégia foi abordada, com a separação das funções de
absorção de luz e de separação de carga, utilizando um sensibilizador molecular capaz de
absorver no visível e injetar elétrons na banda de condução de um semicondutor com Eg
relativamente alta e, portanto, estável.

1.1. Células solares sensibilizadas por corante (Células de
Grätzel)
Em uma célula fotoeletroquímica sensibilizada por corante, para minimizar a
supressão do estado excitado do corante e assim favorecer a injeção de carga no
semicondutor, é necessária a sensibilização com apenas uma monocamada do corante sobre o
substrato semicondutor. Um problema derivado deste arranjo, no caso de substratos planos
(baixíssima área superficial e conseqüentemente de corante adsorvido), é a absorção de uma
pequena fração da luz incidente, o que fazia com que os primeiros dispositivos assim
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montados apresentassem rendimentos de conversão de luz solar em eletricidade menores que
1%.
Esse problema foi abordado de forma revolucionária com a utilização de filmes
semicondutores nanoparticulados por Grätzel et al. no início da década de noventa[29]. Tais
filmes, com altíssima área superficial, são capazes de adsorver grandes quantidades de
corante, permitindo uma eficiente absorção da luz incidente. De fato, utilizando como corante
o complexo trinuclear de rutênio Ru(dcbpy)2[µ-(CN)Ru(CN)(bpy)2]2, com absorptividade
molar em 478 nm de 1,88 x 107 cm2.mol-1, o filme nanoestruturado de TiO2 sensibilizado
deste dispositivo molecular pioneiro possuía uma densidade óptica de 2,45 em 478 nm e um
fator de rugosidade (área interna dividida pela área externa) de 780.
A

B

Figura 1.5: A) Esquema da célula de Grätzel e B) Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de um
filme nanoestruturado de TiO2 usado nesta célula. [28]

Rapidamente este novo arranjo foi estendido para sistemas utilizando uma grande
variedade de materiais, com uma montagem similar, ou seja, uma suspensão do semicondutor
nanoparticulado, podendo consistir de TiO2, ZnO, SnO2, Nb2O5, CdSe e outros[30], além de
sistemas compósitos[31, 32]. Estes são depositados sobre um substrato de vidro condutor (ver
seção 2.1.6) e posteriormente calcinados para promover a sinterização entre as nanopartículas,
formando uma estrutura mesoporosa interconectada, o que permite a condução eletrônica.
Após a sensibilização com um corante, podendo este ser um complexo organometálico ou um
44

corante orgânico, os poros do filme foto-ativo são preenchidos com um meio condutor ou
semicondutor[33-39] como um semicondutor do tipo p, um polímero, um transportador de
buracos ou um eletrólito para fazer o contato com o contra-eletrodo, geralmente um filme
metálico de baixa função de trabalho ou um vidro condutor.
Atualmente, a maior parte dos estudos realizados em células fotoeletroquímicas
regenerativas utiliza um arranjo bastante similar ao empregado por Grätzel em seu artigo
seminal. O semicondutor mais utilizado continua sendo o TiO2, principalmente por sua
estabilidade química e posição de bandas de condução e de valência em relação aos
sensibilizadores mais eficientes. Tipicamente, filmes de TiO2 nanoestruturados (Eg de cerca
de 3,2 eV) são obtidos a partir de suspensões coloidais de nanopartículas do semicondutor
com dimensões de 15 a 30 nm, estabilizadas por um tensoativo. Filmes obtidos dessa forma
podem ser semitransparentes mesmo após a sensibilização com corante. Uma vez injetados
elétrons a partir do sensibilizador adsorvido na superfície, assume-se que o transporte de
portadores de carga através do semicondutor nanoparticulado até o contato elétrico seja
difusional, uma vez que o potencial elétrico ao longo do filme é cancelado pela ação do
eletrólito líquido com alta força iônica[40], pelo menos até luminosidades relativamente altas
como 1000 W.m-2 . Este mecanismo de transporte de cargas tem como implicação o fato de a
corrente detectada no circuito externo se relacionar apenas à chegada de elétrons ao eletrodo
coletor e não, como em muitos dispositivos de estado sólido, ao movimento de cargas no
semicondutor (corrente de deslocamento)[41]. Modelos teóricos para o transporte de elétrons
em uma rede mesoporosa de nanopartículas de TiO2 foram desenvolvidos e hoje o mais aceito
é a descrição do modelo random-walk[42,
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, altamente dependente da qualidade das

interconexões das nanopartículas semicondutoras. Isso explica o fato de o transporte de
elétrons em filmes de TiO2 anatase ser pelo menos uma ordem de magnitude mais eficiente
que o transporte em TiO2 rutilo[44], já que neste último o número de interconexões é menor,
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com a ocorrência de nanopartículas em forma rombóide mais livres.
O trabalho pioneiro do grupo liderado por Grätzel com complexos polipiridínicos
de rutênio como sensibilizadores também se mantém como principal divisor de águas neste
campo. Com o desenvolvimento de uma célula sensibilizada com o corante N3[45], a eficiência
de conversão, antes não superior a 3%, alcançou 10%, sendo este sensibilizador alvo de
inúmeros estudos[23,

46-51]

e ponto de partida para o desenvolvimento de uma série de

sensibilizadores análogos[52-54].
Um sensibilizador eficiente deve preencher alguns requisitos como alta
absorptividade molar na região do visível, forte interação com a superfície do semicondutor,
eficiente injeção de elétrons a partir do estado excitado na banda de condução do
semicondutor, rápida regeneração da espécie oxidada por parte do mediador redox (eletrólito)
e estabilidade nos estados excitado e fundamental.
Até hoje, complexos de metais de transição, especialmente análogos do N3, são os
mais eficientes[51, 52, 55-60]. Os ligantes bipiridínicos carboxilados garantem uma forte interação
com a superfície de TiO2 e utilizando-se diferentes ligantes auxiliares, no lugar dos ligantes
NCS do N3, pode-se ajustar propriedades redox, espectroscópicas e de transferência de
energia e de elétrons destes complexos, obtendo-se toda uma gama de sensibilizadores
potencialmente eficientes. Além da modificação dos ligantes auxiliares, a utilização de
ligantes âncora alternativos ao 2,2’-bipiridil-5-5’-carboxilato (dcbbpy) presente no N3, logrou
a obtenção de sensibilizadores eficientes como o [Ru(tcterpy)(NCS)3]-

[53, 61, 62]

(onde tcterpy

= 4,4’,4’’-tricarboxi-2,2’:6’,2’’-terpiridina). Além de possuir um estado excitado com energia
bem superior a da banda de condução do TiO2, essa classe de compostos é marcadamente
eficiente quanto à cinética de transferência de carga. Enquanto o tempo de vida do estado
excitado da molécula de N3 ancorada em uma superfície inerte é da ordem de 10 ns[49], a
injeção de elétrons no semicondutor exibe uma cinética multiexponencial com os
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componentes de tempo de vida inferiores entre 150 fs e 100 ps[48-50], isto é a injeção de carga
se dá eficientemente, antes do decaimento do sensibilizador no estado excitado.
Várias classes de moléculas já foram investigadas como sensibilizadoras, tais como
porfirinas[45, 63-67], ftalocianinas[68-70] [71], cumarinas[72, 73], complexos de metais de transição[56,
, polímeros[75], corantes naturais[76, 77], que se destacam como fortes absorvedoras de luz na

74]

região do visível. Grande esforço tem se realizado no sentido de desenvolver derivados
particularmente eficientes quanto à amplitude de absorção do espectro solar, tirando proveito,
por exemplo, do efeito antena, de espécies supramoleculares contendo várias unidades
absorvedoras e também quanto ao tempo de vida no estado excitado, tanto com espécies
capazes de gerar separação de carga intramolecular[78], como também com abordagens
capazes de evitar a supressão do estado excitado por moléculas vizinhas, usando
espaçadores[54, 79].
Até esta data, as células fotoeletroquímicas sensibilizadas por corantes mais
eficientes[53] utilizam um eletrólito líquido contendo I3-/I-, como par redox, também chamado
de supersensibilizador, para regenerar o sensibilizador após a injeção foto-induzida de
elétrons no semicondutor, o mesmo utilizado no artigo inaugural de Grätzel et al.

[29]

. Várias

tentativas no sentido de desenvolver novos e mais eficientes sistemas supersensibilizadores
foram realizadas, com a utilização de sistemas em solução contendo, por exemplo, os pares
redox ferroceno/ferrocênio[80] ou complexos de cobalto[81] e com a utilização de eletrólitos
sólidos como, por exemplo, condutores de buraco orgânicos[82-85] e inorgânicos[86,

87]

. A

principal motivação para a substituição do eletrólito líquido vem de problemas como a
evaporação e o vazamento causados pela dificuldade de selar hermeticamente tais
dispositivos. Ademais, o uso do eletrólito líquido pode acarretar, sob baixas temperaturas, a
cristalização de sais de iodeto e, em temperaturas mais elevadas, a aceleração da evaporação
do solvente, tipicamente acetonitrila. Apesar dos esforços nenhum supersensibilizador testado
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superou o par I3-/I- em eficiência de conversão. Quanto aos eletrólitos sólidos é comum,
principalmente sob condições de iluminação intensa, a observação de altas taxas de
recombinação de cargas, além de resistências internas altas derivadas tanto da resistência
intrínseca do material como de um contato elétrico imperfeito entre as moléculas de corante e
o eletrólito[88]. Em relação aos eletrólitos em solução, o par triiodeto/iodeto também possui
características ainda imbatíveis. A transferência de elétrons do TiO2 para os íons triiodeto em
solução é um processo lento de dois elétrons. Já a regeneração dos íons iodeto a partir dos
íons triiodeto no contra-eletrodo platinizado é um processo muito rápido, eletro-catalisado via
quimissorção dissociativa de I2. Além disso, a forte adsorção do par redox nas ilhas de platina
presentes no contra-eletrodo tem o efeito de evitar perdas nas taxas de regeneração causadas
pela adsorção de impurezas, fenômeno observado quando utilizados pares redox cuja
regeneração envolve reações de transferência de esfera externa. Além da importância cinética
do mediador eletroquímico para a eficiência da célula de Grätzel, é a diferença entre o
potencial redox do par presente no eletrólito e o nível de Fermi do semicondutor (figura 4a)
que determina a foto-voltagem máxima teórica que o dispositivo pode fornecer em circuito
aberto (corrente zero). Sob carga (corrente diferente de zero), no entanto, este potencial é
menor devido a perdas na passagem de corrente pelo eletrólito, devido ao sobre-potencial de
transferência de massa e na transferência de carga entre o eletrólito e o contra-eletrodo, sobrepotencial cinético[89].
Quanto à cinética de transferência de carga no caso da utilização do par I3-/I-, ótimos
resultados são obtidos com a deposição de platina no contra-eletrodo, pelas razões citadas
acima. Em células modelo, os contra-eletrodos são comumente obtidos pela deposição
química ou física de ilhas de platina em eletrodos de vidro recobertos com um filme fino de
óxido de estanho dopado com íons fluoreto (FTO) ou íons índio (ITO). A otimização destes
contra-eletrodos também é foco de pesquisa, principalmente devido a problemas de corrosão
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anódica da platina em presença de íons iodeto[89].
Uma das ferramentas de avaliação da eficiência de conversão de luz em corrente
elétrica em um dispositivo como a célula de Grätzel consiste na obtenção de um espectro de
foto-ação. Este espectro mostra a eficiência de conversão de fótons em corrente (IPCE, sigla
para incident photon-to-current efficiency), definida como o número de elétrons gerados pela
incidência de luz e injetados no circuito externo dividido pelo número de fótons incidentes;
em função do comprimento de onda de excitação (fig. 1.6A). O espectro de foto-ação é obtido
pela medição da foto-corrente gerada pela irradiação de luz monocromática, utilizando a
seguinte equação:
1,25 × 10 3 [eV .nm] × densidade de corrente [µA / cm 2 ]
IPCE =
irradiância [W / m 2 ] × comprimento de onda [nm]

O valor de IPCE é correlacionado, conforme a equação abaixo, à eficiência de coleta
de luz (LHE, sigla para light harvesting efficiency), ao rendimento quântico de injeção de
carga (φinj) e à eficiência com que a carga injetada chega ao contato em que o filme de TiO2 é
depositado (ηc).

IPCE (λ ) = LHE (λ )φinjη cel
Analisando-se os três termos separadamente, a eficiência de coleta de luz é dada por:

LHE (λ ) = 1 − 10 − Γσ ( λ )
onde Γ é o número de mols de sensibilizador por área superficial projetada do filme e σ é a
seção de choque de absorção em cm2/mol obtida da absorptividade molar (M-1cm-1)
multiplicado por 1000 cm3/L.
O rendimento quântico de injeção de carga é dado por:

φinj = k inj /(τ −1 + k inj )
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onde kinj é a constante de velocidade para a injeção de elétrons e τ é o tempo de vida do estado
excitado do sensibilizador na ausência de injeção. Assume-se que tanto kinj quanto τ sejam
independentes do comprimento de onda de excitação.
A eficiência global (ηcel) da célula fotoeletroquímica é dada por:

ηcel =

Voc × I sc × FF
Φ

onde Φ é a intensidade da luz incidente, Isc é a foto-corrente de circuito fechado, medida em
potencial zero, Voc é o potencial de circuito aberto, medido em corrente zero, e FF é o fator de
preenchimento (full factor), dado pela equação:

FF =

Vmax × I max
Voc × I sc

onde Vmax e Imax são, respectivamente, o potencial e a corrente máximas, correspondendo ao
ponto de potência máxima. Esses valores são extraídos das curvas de corrente-potencial
(comportamento I-V):

A

B

Figura 1.6: A) espectros de fotoação de um filme deTiO2 puro e sensibilizado com N3 e [Ru(tcterpy)(NCS)3]-, B)
Comportamento I-V de um filme de TiO2 sensibilizado com o corante [Ru(tcterpy)(NCS)3]-. [53]
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1.2. Dispositivos fotovoltaicos baseados em filmes finos de
baixo peso molecular
A utilização de semicondutores orgânicos tem expandido as possibilidades da
eletrônica moderna e da fotônica, searas antes dominadas pelos semicondutores inorgânicos.
Entre os dispositivos que têm merecido grande atenção há pelo menos 30 anos em estudos de
materiais moleculares, destacam-se os dispositivos emissores de luz (LEDs)
transístores

[94-99]

e os dispositivos fotovoltaicos

[90-93]

, os

[100-102]

. Em especial, a pesquisa em

dispositivos moleculares fotovoltaicos ganhou forte impulso com a divulgação por Tang [103],
em 1986, de uma célula fotovoltaica composta por uma única heterojunção doador-aceitador,
utilizando uma ftalocianina de cobre e um derivado perilênico como materiais ativos, com
eficiência de conversão de energia (ηcel) de 0,95%. Na última década houve muitos
avanços[104-108],

principalmente

no

desenvolvimento

de

dispositivos

poliméricos[109], atingindo eficiências de conversão de até 2,55%[105,

107]

fotovoltaicos

e de dispositivos

fotovoltaicos de baixo peso molecular, com eficiências de até 3,6%[106].
Apesar da ainda baixa eficiência em relação aos dispositivos inorgânicos baseados
em silício, a motivação do trabalho com esses materiais veio da perspectiva do
desenvolvimento de dispositivos de baixo custo e fácil manufatura. A fabricação de
dispositivos convencionais de Si exige condições ultra limpas de trabalho, livres de vibração e
o uso de reagentes altamente tóxicos, o que implica um elevado custo de processo. Além da
vantagem direta em relação ao custo de processamento, filmes orgânicos têm como atrativos o
fácil ajuste de características eletro-ópticas e estruturais através do arsenal químico disponível
e a possibilidade de incorporação em substratos flexíveis, o que eleva ao infinito as
possibilidades de apresentação e integração em dispositivos de uso pessoal e mobiliário.
Neste tipo de dispositivo os parâmetros utilizados para a avaliação de sua eficiência
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são similares aos empregados para as células fotovoltaicas regenerativas, isto é, IPCE, ηcel e
FF (seção 1.1), mas seu mecanismo de funcionamento difere em alguns pontos.
Considerando-se um dispositivo composto de duas camadas de materiais de
naturezas diferentes (doador e aceitador — DA), também chamados de dispositivos de
monoheterojunção, mediante excitação fotônica, éxcitons (pares elétron-buraco) são gerados.
Uma vez que a energia que une o par elétron-buraco é alta (0,1 a 2 eV) [110] em relação aos
campos elétricos tipicamente desenvolvidos em filmes orgânicos (F ≈ 106 V.cm-1)

[111]

, os

excitons gerados só são eficientemente dissociados na interface dos dois filmes. Tendo havido
a dissociação, os portadores de carga podem migrar, sob o potencial elétrico interno do filme,
chegando aos contatos coletores opostos (catodo e anodo).
Há que se observar um compromisso no que tange à espessura do filme ativo
utilizada. Esta deve ser máxima para que haja uma total absorção dos fótons incidentes (ηa
próxima a 100%), mas deve ser tal que não ultrapasse de muito o caminho livre médio dos
éxcitons

gerados. Isso é possível pela utilização de materiais com altas absortividades

molares, que absorvem a maior parte da luz incidente mesmo com filmes finos, da ordem de
100 nm, garantindo a geração de excitons próximo à interface (heterojunção), de modo a
facilitar a dissociação e coleta antes da recombinação no seio do filme orgânico. Ademais,
filmes o mais finos quanto possível devem ser utilizados de forma a minimizar a resistência
interna do dispositivo.
Um compromisso também deve ser observado quanto à diferença de energia entre o
orbital ocupado de maior energia (HOMO), ou banda de valência, e o orbital desocupado de
menor energia (LUMO), ou banda de condução, dos semicondutores utilizados. É interessante
que esta diferença de energia, ou band gap (Eg), seja pequena o suficiente para que o material
absorva não só fótons de alta energia, na região do espectro visível próximo ao ultravioleta,
mas também fótons de menor energia na região do infravermelho próximo, tirando proveito
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de todo o espectro solar que incide sobre a superfície da Terra. Ao mesmo tempo, é necessário
usar materiais com Eg relativamente grande de forma a maximizar os valores de fotovoltagem
obtidos. Idealmente, busca-se band gaps em torno de 1,3 eV.
Desta forma, para um dispositivo baseado na dissociação de excitons por
transferência de carga em uma interface DA, a eficiência quântica externa (ηeqe), isto é, o
número de elétrons fluindo no circuito externo por fóton incidente, é o produto das eficiências
de quatro etapas em seqüência, ilustradas na figura 6, ou seja, a absorção de fótons levando à
geração de éxcitons (ηa), a difusão do éxciton até uma interface DA (ηdif), a dissociação do
éxciton por transferência de carga na interface DA (ηdis) e a coleta de portadores de carga
livres nos eletrodos (ηcpc). Assim:

ηeqe = ηa ηeqi = ηa ηdif ηdis ηcpc
onde ηeqi é a eficiência quântica interna, definida como a razão do número de portadores de
carga coletados em um eletrodo pelo número de fótons absorvidos pelo dispositivo. A
eficiência de difusão do éxciton (ηdif) é uma medida da probabilidade de um éxciton gerado
difundir até uma interface DA antes de haver recombinação. Uma vez que o comprimento de
difusão de éxciton (entre 3 e 10 nm)

[112-114]

é tipicamente menor que o comprimento de

absorção óptica (50 a 100 nm), esta etapa é freqüentemente limitante de eficiência. Para a
maior parte das heterojunções estudadas, tendo o éxciton gerado difundido até uma interface
DA, assume-se a probabilidade de dissociação, ηdis, como próxima da unidade[102]. A
eficiência de coleta de portadores de carga livres nos eletrodos (ηcpc) depende
fundamentalmente da mobilidade destes portadores de carga nos materiais utilizados.
Considerando-se mobilidades típicas de 100 nm para filmes depositados por evaporação a
vácuo[102], em dispositivos confeccionados com filmes de espessura compatível com valores
típicos de comprimento de difusão de éxciton, assume-se ηcpc próxima a 100%.
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Figura 1.7: Esquema do mecanismo de separação de cargas em um dispositivo fotovoltaico de filme fino. [102]

Desta forma, nota-se que a eficiência de um dispositivo fotovoltaico com a
configuração discutida aqui está, em grande medida, relacionada a ηdif, dependendo, em
última análise, da proximidade do sítio de geração de éxcitons de uma interface DA. No
sentido de aumentar a área superficial da interface DA em relação à interface plana entre as
duas fases, alguns grupos desenvolveram metodologias de deposição de filmes nas quais a
interface DA se estende ao longo do seio do filme (heterojunção interna ou bulk
heterojunction). Essas metodologias se baseiam na separação de fases durante a co-deposição
de polímeros por spin-coating[104, 108], na segregação de fase a partir de uma mistura dos dois
materiais ativos por annealing em alta temperatura de filmes de baixo peso molecular[101] ou
na formação de estruturas ordenadas em uma das fases, posteriormente preenchida pela
evaporação da segunda fase que acompanha a morfologia da primeira depositada (figura 7 C e
D). Com essa estratégia, os éxcitons gerados no seio do filme fotoativo estarão sempre na
proximidade de uma interface DA, ao alcance de seu comprimento difusional, onde poderá
ocorrer a dissociação.
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A

B

C

D

Figura 1.8: Esquemas de uma interface DA plana (A), de uma heterojunção interna obtida por segregação de fase
(B), de uma heterojunção interna ordenada obtida pelo crescimento de cristais de ftalocianina de cobre (C) e
imagem de SEM do filme de ftalocianina representado em c (D). Barra de escala = 500 nm. [115]

Alternativamente

aos

dispositivos

de

monoheterojunção

pode-se

construir

dispositivos de camada única, isto é, células que contêm apenas uma camada
fotoeletricamente ativa, e dispositivos de múltipla heterojunção. No primeiro caso é comum
encontrar eficiências de conversão baixas, uma vez que a dissociação excitônica depende
fundamentalmente de um potencial elétrico interno formado pela diferença de funções de
trabalho dos eletrodos ou por uma barreira potencial do tipo Schottky em um dos contatos
metal/semicondutor orgânico[103]. No caso de dispositivos de múltipla heterojunção, uma série
de heterojunções é formada pelo empilhamento de várias camadas ativas. Este arranjo é
utilizado para superar algumas limitações dos dispositivos de monoheterojunção. Neste caso,
as células individuais (cada par de camadas ativas) são suficientemente finas permitindo que
uma grande fração dos excitons gerados alcancem uma interface doador-aceitator, resultando
em uma alta eficiência quântica interna, enquanto que o dispositivo como um todo é
suficientemente espesso para absorver toda a luz incidente[116].
Outra estratégia para aumentar a eficiência de dispositivos moleculares fotovoltaicos
consiste na utilização de armadilhas de luz (light trapping)

[117, 118]

. Essa estratégia é

implementada colocando-se uma rede de coletores de Winston que focam a luz incidente em
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uma pequena abertura em seu ápice (figura 8). Entrando na célula, a luz é aprisionada entre o
contado posterior (catodo) e a parte interna dos coletores, ambos reflexivos, passando
múltiplas vezes através da heterojunção foto-ativa. A probabilidade de a luz escapar é
pequena, já que a área ocupada pelas aberturas dos coletores é de cerca de 7% da área total.
Desse modo, é possível aumentar a eficiência de uma célula em pelo menos 6 vezes.

Figura 1.9: Geometria apresentada por uma estrutura de armadilha de luz. [102]

1.3. Elementos de eletrônica molecular
Com a proliferação da telecomunicação e com o advento de esforços de guerra, o
mundo assistiu a um rápido avanço no campo da eletrônica na primeira metade do século XX.
O principal problema enfrentado nos primeiros esforços neste campo estava na amplificação
de sinal. Implantando um sistema transcontinental de telefonia nos EUA em 1915, a AT&T
precisava de vários pontos de amplificação de sinal, o que era realizado utilizando sistemas
valvulados (tubo de vácuo), bastante lentos e sujeitos à “queima”. Ao final da segunda guerra
mundial, houve um esforço concentrado no desenvolvimento de dispositivos de estado sólido
alternativos. O primeiro transistor foi inventado por John Bardeen e Walter Brattain em 1947
nos laboratórios Bell. Era o transistor de contato de ponto (fig. 1.10), consistindo de uma
placa de germânio em contato com três fios de ouro. Em 1948 William Shockley inventou o
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transistor de junção bipolar (TJB), no qual a passagem de corrente era controlada através de
camadas alternadas de germânio do tipo p e do tipo n. Em 1954 o germânio foi substituído por
silício pela Texas Instruments (TI) e este mesmo semicondutor foi utilizado no
desenvolvimento do primeiro circuito integrado em 1958 por Jack Kilby (Laureado com o
Prêmio Nobel em 2000)

[119]

. Em 1961 o TJB foi substituído pelos transistores de efeito de

campo (FETs). Um FET funciona controlando a migração de elétrons ou buracos em um canal
entre um eletrodo emissor e um coletor. Quanto maior essa migração maior a corrente entre
emissor e coletor, assim uma migração causada por um sinal alto na base pode ser
transformado em uma corrente ainda maior, amplificando o sinal.

dielétrico

A
contato
do emissor
contato
da base

germânio

folha de
ouro

B

C

contato
do coletor

E

B

C
B

p
n

p

E

n p n

n
n

C

Figura 1.10: Esquemas do primeiro transistor de contato de ponto (a), do transistor de junção bipolar (b), e do
transistor de efeito de campo (c). E = eletrodo emissor, B = base e C = coletor.

A integração de circuitos completos, incluindo transistores, fios, resistores e
capacitores, em um único chip de silício levou a um aumento das velocidades e capacidades
de computação a níveis imprevisíveis. Mas, a sempre crescente demanda por dispositivos
menores e mais rápidos tem sido satisfeita até os dias de hoje pela indústria eletrônica através
de fantásticos avanços científicos e tecnológicos na fabricação de dispositivos baseados em
silício. O fato de esse progresso estar em vias de alcançar os limites físicos dessa tecnologia
[120]

conforme os componentes adentram domínios de escala nanométrica, exige o

desenvolvimento urgente de arquiteturas inovadoras. Há diversas frentes de pesquisa na
identificação e desenvolvimento de sistemas alternativos aos que hoje utilizam a tecnologia
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CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Pode-se citar os autômatos celulares
quânticos

[121]

, os transistores monoeletrônicos (SETs)

[122]

, a computação quântica

[123]

e os

sistemas moleculares [124].
No final da década de 50, Richard Feynman já previa a miniaturização além das
escalas concebíveis usando a tecnologia daquela época:
“Eu não sei como fazê-lo em pequena escala de maneira prática, o que eu sei é que
os computadores são enormes; eles enchem salas. Por quê não podemos fazê-los muito
pequenos, fazê-los de pequenos fios, pequenos elementos – e, por pequenos, eu quero dizer
realmente pequenos! Por exemplo, os fios deverão ter 10 ou 100 átomos de diâmetro e os
circuitos deverão ter poucos milhares de angstroms de extensão... há bastante espaço para
fazê-los menor. Não há nada que eu possa ver nas leis físicas que diga que os elementos
computacionais não possam ser incrivelmente menores do que são agora. De fato, talvez haja
vantagens.” [125]
Já em meados da década de 70 alguns pesquisadores, provavelmente inspirados pela
provocação feynmaniana, pensavam em estender o conceito macroscópico de dispositivo
eletrônico para o nível molecular[126]. A questão que estes pesquisadores se propunham era,
em última análise, se as propriedades eletrônicas intrínsecas das moléculas podiam ser usadas
para substituir componentes de larga escala. Nascia assim a eletrônica molecular, que poderse-ia definir como a ciência aplicada que utiliza moléculas, estruturas supramoleculares e
materiais metálicos ou semicondutores em escala nanométrica para desempenhar funções
eletrônicas.
Artigos seminais em eletrônica molecular perscrutavam, ainda em estudos teóricos,
as propriedades eletrônicas de moléculas orgânicas como potenciais elementos funcionais em
dispositivos eletrônicos moleculares[8,

126-128]

. Estes estudos tinham como perspectiva a

utilização de moléculas orgânicas como análogos da junção p-n de semicondutores dopados.
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Estas moléculas exibiriam propriedades retificadoras baseadas na presença de porções
doadoras (D) e porções aceitadoras (A) de elétrons, responsáveis por uma facilitação do fluxo
de elétrons no sentido D→A e uma barreira para este fluxo no sentido A→D [126]. Mais tarde,
a tentativa de demonstração experimental deste princípio por STM usando a molécula 2
imobilizada como uma monocamada em substrato plano de ouro, mostrou-se bastante
controversa

[129, 130]

, havendo dúvidas quanto à consistência dos resultados experimentais. O

efeito retificador foi demonstrado com sucesso em filmes de ftalocianina de cobre depositados
sobre HOPG

[131]

. Verificado por STM, o efeito retificador foi explicado em termos de um

alinhamento entre o nível de Fermi da ponta de prova e a densidade de estados da superfície
modificada quando um potencial de -1,3 V era aplicado, o que levava a uma condição de
ressonância que permitia a passagem de corrente. A retificação de corrente molecular foi
também demonstrada em sistemas apresentando alinhamento de dipolos elétricos utilizando
filmes Langmuir-Blodgett [132-134].
De fato, sistemas moleculares se mostraram interessantes candidatos no desempenho
de funções de armazenamento, processamento e comunicação de dados em dispositivos
moleculares, emulando componentes da eletrônica convencional como memórias, transistores,
chaves e fios [135-138].
Fios moleculares têm sido extensivamente sintetizados e estudados. Nestes estudos é
recorrente a utilização de oligômeros orgânicos conjugados lineares
etinileno)s

[139]

, oligo(fenileno

[140, 141]

, cadeias porfirínicas e nanotubos de carbono. Especial atenção tem sido

dada a essas duas últimas classes de materiais moleculares citadas.
Os nanotubos de carbono são excelentes candidatos a fios moleculares, tendo uma
resistência elétrica da ordem de 0,1 Ω.cm-1 [142, 143]. Suas propriedades elétricas podem variar
grandemente em função da quiralidade e do diâmetro
técnicas de “soldagem”

[142, 145]

[144]

e hoje já estão se desenvolvendo

que mitiguem as resistências de contato verificadas
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usualmente.
Um sem número de trabalhos na literatura aborda a utilização de cadeias de anéis
porfirínicos como potenciais fios moleculares[146-153] uma vez que esses sistemas possuem
uma ampla deslocalização π ao longo da cadeia. Resultados teóricos e experimentais têm
mostrado que as propriedades elétricas desses fios moleculares são altamente dependentes dos
substituintes dos anéis porfirínicos, dos conectores entre estes anéis, do fato de os anéis serem
metalados ou não e da natureza destes íons metálicos [150-153].
Além da simples função de conectores eletrônicos os fios moleculares, tirando
partido de sua interação com espécies químicas em solução, podem atuar como sensores
eletroquímicos e fotônicos [154, 155].
Um transistor convencional, baseado em Si, exibe duas características principais que
são utilizadas nos circuitos eletrônicos de arquitetura CMOS atuais

[156]

: a amplificação de

sinal e o chaveamento. A amplificação de sinal permite que um sinal endereçado à base do
transistor seja lido como uma corrente emissor-coletor de magnitude superior a daquele sinal.
Já o chaveamento consiste no elemento básico de controle em qualquer arquitetura eletrônica
e tem como função a permissão ou não da passagem de corrente.
Na melhor e mais clara demonstração do efeito transistor, isto é, a amplificação de
sinal além do chaveamento, Joachim e Gimzewski construíram um amplificador
eletromecânico monomolecular usando uma molécula de C60 entre um substrato e uma ponta
de STM [157] (fig. 1.11).
A

B

Figura 1.11: Esquema da montagem do experimento de Joachim e Gimzewski (a) e resposta voltamétrica medida
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entre a ponta do STM e o substrato de cobre (Vout) e potencial aplicado no elemento piezoelétrico (Vin)[158] [159].

Neste experimento, um sinal (Vin) foi aplicado no elemento piezoelétrico que
controla a posição da ponta do STM, induzindo uma distorção na molécula de C60. Estudos
teóricos indicaram que, quando a molécula de C60 é distorcida, seus orbitais HOMO e LUMO
são deslocados e alargados [158], o que leva a uma maior condutividade através da molécula.
De fato, verificou-se que a condutância da junção aumentou em duas ordens de magnitude
mediante distorção, sendo este efeito a fonte da amplificação de sinal. Vin, aplicado ao piezo,
varia de 20 mV enquanto Vout, medido entre a ponta e o substrato, varia cerca de 100 mV,
mostrando assim um ganho de 5 vezes.
Em sistemas moleculares, o termo chaveamento é ambíguo[160]. Em um sentido pode
designar a função de um dispositivo molecular incorporado em um fio molecular que pode
reversivelmente interromper a passagem de elétrons ou energia eletrônica através do mesmo
em resposta a um estímulo externo, de forma análoga à função de chaveamento de um
transistor convencional. Em outro sentido, mais amplo, podendo mesmo incluir o primeiro,
este termo designa a função de um sistema molecular que pode ser reversivelmente
interconvertido entre dois ou mais estados mediante um estímulo externo, relacionando-se
assim às funções lógicas e de memória dos circuitos CMOS.
Quanto ao primeiro caso, exemplos de interruptores moleculares abundam na
literatura

[160-166]

, inclusive em sistemas não desenhados para esta função mas exibindo sua

característica básica, isto é, a resposta a um estímulo externo na forma de um rearranjo
eletrônico e nuclear. Via de regra um dos tipos de rearranjo é consideravelmente mais
relevante que o outro. Quando rearranjos nucleares importantes se manifestam, tem-se o que
convencionou-se chamar máquina molecular

[167, 168]

, que não serão aqui abordadas. Os três

tipos mais importantes de estímulo que podem ser usados para chavear um interruptor
molecular são energia luminosa, energia elétrica (através de uma reação redox) e energia
química, na forma de prótons, íons metálicos, moléculas específicas, etc. Tendo como
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perspectiva a utilização destes sistemas como dispositivos moleculares, existe uma clara
vantagem na utilização de estímulos fotoquímicos e eletroquímicos sobre os estímulos
químicos, visto a rapidez e facilidade de implementação dos primeiros. Os processos de
chaveamento também distinguem-se em processos controlados termodinâmica ou
cineticamente. No primeiro caso, a molécula ativa está em equilíbrio termodinâmico com o
meio, de forma que, quando o estímulo é retirado, esta volta ao estado inicial. No caso do
controle cinético, principalmente em processos fotoquímicos, é comum haver uma barreira
cinética entre dois estados, podendo gerar estados meta-estáveis com tempo de vida de pico
segundos a anos. Nesses casos é comum a volta ao estado inicial mediante um segundo
estímulo fotônico.
Um exemplo clássico de chaveamento de interações eletrônicas é aquele baseado na
fotoisomerização reversível de derivados do 1,2-bis-(3-tienil)-eteno (fig. 1.12) [169]. Quando os
anéis tiofênicos estão ligados apenas pela posição 4 (a’), os elétrons π estão localizados nos
anéis de tiofeno, já quando os anéis estão ligados também pela posição 5 (a’’) os elétrons π
estão deslocalizados por toda a molécula, permitindo a comunicação eletrônica entre os
substituintes R e R1.
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Figura 1.12: Derivados do 1,2-bis-(3-tienil)eteno (A e B) e representação esquemática de uma chave molecular.

Quando, por exemplo, os substituintes R e R1 desta molécula são complexos
Ru(bpy)3 (fig. 1.12B), a comunicação eletrônica entre os dois complexos de rutênio pode ser
chaveada fotonicamente, sendo possível a observação de uma banda de intervalência apenas
quando o anel central de seis membros está fechado [170].
Quanto ao segundo sentido do termo chaveamento, o que vai além do controle da
passagem de um fluxo de elétrons, o requisito básico é a interconversão entre dois ou mais
estados estáveis, fáceis de ler, isto é, determinar em qual estado o sistema se encontra em
determinado momento, e que possa ser apagado, isto é, volte ao estado termodinamicamente
mais estável mediante um estímulo externo. Tal sistema pode constituir um dispositivo de
memória. Em uma análise semelhante a feita acima é possível verificar que os sistemas
moleculares mais interessantes para serem usados como memória são aqueles nos quais pelo
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menos um processo de interconversão esteja sob controle cinético, com o estado metaestável
separado do estado termodinamicamente estável por uma barreira suficientemente alta para
retardar a reação inversa até a etapa de leitura ou mesmo impedir a reação de volta.
Há uma vasta literatura descrevendo trabalhos exploratórios sobre a utilização de
sistemas moleculares como dispositivos de memória (ver referências em Balzani et alli[160]
pg. 178). Várias classes de potenciais sistemas de armazenamento de dados já foram descritas
usando sensores fluorescentes, sensores eletroquímicos, moléculas fotocrômicas, materiais
fotorefrativos, materiais eletrocrômicos, materiais com transição de spin, magnetos
moleculares, moléculas quiro-ópticas e outros.
De posse de um vasto arsenal de moléculas capazes de mimetizar componentes da
microeletrônica convencional, é necessário avançar em direção à comunicação e ao
processamento de informação por parte de sistemas moleculares. Na atual tecnologia CMOS,
a realização destas duas funções exige a codificação da informação na forma de dígitos
binários. Nos microprocessadores, um sinal é registrado como “0” ou “1” em relação a um
“valor limiar” (threshold) e a uma convenção lógica. Assim, em uma convenção lógica
positiva, com um limiar de, por exemplo, 1 V, um sinal de 4 V será lido como 1, por estar
acima do valor limiar e um valor de 0,2 V corresponderia a 0. Usando essas premissas, um
circuito processador é organizado como uma seqüência de portas lógicas que,
individualmente, executam uma operação lógica a partir de um ou mais sinais de entrada
(input) e emitem um sinal de saída (output) que servirá de input para outra(s) porta(s)
lógica(s) realizando assim uma operação lógica complexa. Nos microprocessadores essa
arquitetura é obtida interconectando-se transistores. As portas lógicas executam três operações
lógicas fundamentais: AND, NOT e OR, cuja lógica está ilustrada na figura 14 através de suas
respectivas tabelas da verdade (truth tables). As três portas lógicas fundamentais podem ser
combinadas de forma a obter operações mais complexas, representadas por outras portas
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lógicas, também mostradas na figura 1.13.

Figura 1.13: Representação simbólica das principais portas lógicas acompanhadas de suas respectivas tabelas da
verdade. I1=input 1, I2=input 2 e O=output. Adaptado da referência 171.

Em microprocessadores CMOS tanto inputs quanto outputs são elétricos, mas os
conceitos de lógica binária podem ser estendidos para sinais químicos, mecânicos, ópticos ou
qualquer outro tipo de sinal. Para usar esta lógica em sistemas moleculares é preciso
desenvolver moléculas ou sistemas supramoleculares capazes de responder a esses estímulos
como as portas lógicas baseadas em silício. É interessante salientar que, a exemplo da lógica
transistor-transistor (CMOS), diferentes convenções aplicadas ao mesmo dispositivo podem
resultar em funções lógicas diferentes, dessa forma, o protocolo de transdução de sinal de uma
porta lógica molecular pode ser programado para executar funções lógicas específicas
simplesmente selecionando-se as premissas lógicas adequadas[171].
Grande atenção tem sido dada à construção de portas lógicas usando sistemas
moleculares[124, 171-178]. Estas podem atuar com uma lógica completamente diferente daquela
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utilizada na tecnologia CMOS, porém o foco principal do interesse científico tem sido a
mimetização dos dispositivos baseados em silício com moléculas que respondam a estímulos
segundo a lógica binária convencional. A grande maioria das demonstrações de portas lógicas
moleculares apresenta sistemas supramoleculares em solução, respondendo a estímulos
químicos e luminosos [160]. Um dos exemplos mais representativos e dignos de nota deste tipo
de sistema é o apresentado por de Silva e McClenagham[175] em que o princípio de um meio
somador é demonstrado. Um meio somador consiste em uma porta AND e uma XOR
trabalhando em paralelo (fig. 1.13) e é o componente básico da aritmética computacional.
Para realizar tal dispositivo é necessário juntar duas moléculas sensíveis aos mesmos
estímulos (inputs), emulando as portas AND e XOR, com outputs diferentes. Isso foi
conseguido com as moléculas 14a e 14b. A molécula 14a possui receptores dos íons Ca2+ e
H+ e seu espectro de absorbância é sensível à presença desses dois íons. Monitorando-se a
transmitância em 390 nm como um output, a molécula se comporta como uma porta XOR
(ver tabela da verdade na fig. 1.13), já que sua absorbância é máxima em 390 nm na ausência
dos dois íons. A molécula 14b se comporta como uma porta AND porque apenas na presença
dos dois íons é possível observar fluorescência com máximo em 419 nm acima do limiar.
Como as duas moléculas não interferem uma com a outra, elas podem executar suas funções
lógicas em paralelo. Considerando na lógica do meio somador, o dígito carreador como a
fluorescência de 14b em 419 nm e o dígito somador como a transmitância em 390 nm, a
tabela da verdade abaixo mostra que o dispositivo é capaz de realizar as somas: 0+0=00,
0+1=01, 1+0=01 e 1+1=10, o que, no sistema decimal, significaria: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1 e
1+1=2. Para realizar uma soma completa seria necessário adicionar mais um meio somador e
uma porta XOR adicional, o que ainda não foi passível de implementação em um dispositivo
molecular.
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14a

14b

Figura 1.14: Cromóforos 15a e 15b com indicação dos sítios sensíveis aos inputs químicos.

Da perspectiva tecnológica, um grave problema desse tipo de sistema, que responde
a um estímulo químico, é a dificuldade de sinalização rápida o bastante para os padrões
computacionais exigidos, uma vez que é necessária a entrada de uma solução contendo uma
determinada espécie química, que precisa ser rapidamente removida quando objetiva-se um
input correspondente a 0. Obviamente esse também é um obstáculo à miniaturização, como
também é o caso em sistemas que respondem a ou com estímulos mecânicos[178].
Muitos esforços têm se realizado no sentido de desenvolver sistemas moleculares que
exibam o comportamento de portas lógicas mas não envolvam transformações químicas e
sejam passíveis de imobilização em eletrodos, de modo a tornar viável a integração com
outras portas lógicas, além da miniaturização. Apesar de relativamente raros, alguns sistemas
com essa característica já foram apresentados como no caso de dispositivos funcionando
inteiramente com luz[176,

179]

(input e output), eletricidade[137,

172, 174]

ou dispositivos eletro-

ópticos[180, 181] (ver pg. 247 da referência 156), caso específico que será tratado em detalhe
neste trabalho.
Ainda há enormes obstáculos até a realização do que poderíamos chamar de
computadores moleculares. O principal desafio consiste na integração de componentes em
escala molecular aos moldes do que se deu com os transistores de arquitetura CMOS. Este
desafio embute vários outros como a interligação dos diferentes sistemas supramoleculares
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desempenhando funções individuais, o correto posicionamento destes componentes em
arranjos organizados e a comunicação destes dispositivos moleculares com o mundo
macroscópico. O desafio de interligação dos sistemas moleculares parece ser uma tarefa a ser
abordada pelos químicos sintéticos, no sentido de desenvolver técnicas que permitam a
comunicação via fios moleculares ou pela orientação molecular por ligações fracas. A correta
disposição dos diferentes elementos depende do desenvolvimento e aplicação conjunta de
técnicas de fluxo, automontagem hierárquica e Langmuir-Blodgett. Já o uso prático de tais
dispositivos, seja para a computação, seja para o armazenamento de dados, exige o
desenvolvimento de novas estratégias para a implementação da comunicação entre o mundo
molecular e o mundo macroscópico.
Um dos exemplos que mais se aproximam da obtenção de circuitos moleculares
integrados foi dado por Green et alli

[182]

com a fabricação de um dispositivo molecular de

memória com célula de memória com área de apenas 0,0011 µm2. O dispositivo foi preparado
em uma geometria “cross-bar”

[183]

, tolerante a defeitos

[184]

, composta de 400 nanofios de

silício (16 nm de largura e 33 nm de distância entre um e outro fio) cruzados por 400 nanofios
de titânio (16 nm de largura e 33 nm de distância entre um e outro fio). Entre um metal e
outro, no cruzamento entre os fios inferiores e os superiores, foi depositada uma monocamada
do rotaxano anfifílico biestável 1. Este sistema supramolecular é composto de um derivado
cíclico de paraquat (P4+, em azul) e duas porções doadoras de elétrons: um tetratiafulvaleno
(TTF, em verde) e um 1,5-dioxinaftaleno (DN, em vermelho). No estado termodinamicamente
mais estável P4+ está circundando a porção TTF. As primeiras duas oxidações de 1
correspondem aos processos TTF0 → TTF●+→ TTF2+. Com a formação do radical TTF●+ a
repulsão entre P4+ e TTF.+ leva à migração de P4+ para a unidade DN. Quando a unidade
TTF●+ é novamente reduzida a TTF0, o anel P4+ continua na unidade DN, sendo a forma
metaestável do rotaxano (1b). Além dessa forma ser detectável por espectroscopia no visível,
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uma vez que 1a é verde e 1b é vermelho, esta também pode ser detectada eletroquimicamente,
já que o primeiro potencial de oxidação de 1b é menor (+310mV) que o de 1a (+490mV).
Assim, cada bit de informação, composto de cerca de cem moléculas entre dois nanofios que
se cruzam, é acessado pela aplicação de um potencial elétrico entre fios perpendiculares. A
aplicação de um potencial de escrita de +1,5 V leva cada bit ao estado “1”, um potencial
reverso (-1,5 V) leva ao estado “0”. A informação armazenada pode ser lida de forma não
destrutiva com a aplicação de um potencial de +0,2 V. O valor de corrente medido é
relacionado com o estado de 1.
A

B

1

Figura 1.15: Fórmula estrutural do rotaxano usado por Green et alli. em seu dispositivo de memória (a) e
imagem de SEM de aproximadamente 2.500 junções em geometria “cross-bar”. Barra de escala = 200 nm. [182]
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1.4. Nanopartículas de ouro

O uso do ouro pela humanidade como símbolo de nobreza e instrumento de poder
vem de tempos imemoriais e teve seu auge provavelmente no áureo Egito do século XIII antes
de cristo. Desde muito antes do desenvolvimento da química do ouro, este metal é apreciado
por sua aparência, maleabilidade e resistência à corrosão, tendo sido usado na forma coloidal
pelo menos desde o século V a.C. como pigmento em vidros e cerâmicas. O ouro coloidal
também foi extensamente utilizado em elixires e tônicos, especialmente em preparados
alcoólicos[185]. No século XVIII filósofos naturais intuíam que a cor das soluções de ouro
advinham de seu grau de subdivisão e já era sabido, por exemplo, que a adição de amido a
soluções de ouro aumentava sua estabilidade[186]. Faraday[187] reportou a obtenção de soluções
coloidais de ouro a partir de uma solução de cloroaurato (AuCl4-), usando fósforo em CS2
(sistema de duas fases) como agente redutor, em 1857, em um famoso artigo em que relata
propriedades ópticas de filmes finos obtidos com a evaporação das soluções de coloração
vermelha originais. Wilhelm Ostwald foi o primeiro a observar, no início do século XX, que
as propriedades das partículas metálicas na escala nanométrica seriam determinadas por
átomos da superfície, podendo, esses colóides, ter propriedades totalmente novas em relação
ao material massivo (bulk). O termo colóide foi gradualmente substituído pelo termo
nanopartícula, que hoje comumente designa partículas na faixa de 1 a 100 nm.
A miniaturização de partículas metálicas até a região nanométrica faz emergir
propriedades físicas e químicas que diferem daquelas do material massivo e de compostos
moleculares. Tais propriedades são fortemente dependentes no tamanho da partícula, distância
inter-partícula, natureza da camada passivante orgânica e forma[188]. O efeito quântico de
tamanho aparece quando o comprimento de onda de de Broglie dos elétrons de valência é da
mesma ordem que o tamanho da partícula. Quando esta situação é satisfeita, a nanopartícula
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se comporta como um ponto de dimensão zero (“caixa quântica”), o que faz com que os
elétrons livres passem a apresentar uma freqüência de oscilação coletiva, o que convencionouse a chamar de ressonância de plasmon, que dá origem a uma banda de absorção com máximo
em torno de 530 nm para nanopartículas de 5-20 nm de diâmetro. Este comportamento é
previsto quantitativamente pela teoria de Mie [189].
Além de representar terreno fértil para o desenvolvimento de pesquisa fundamental
sobre os efeitos quânticos advindos do tamanho, as nanopartículas, particularmente as de
ouro, foram alvo de enorme interesse no emergente campo da nanotecnologia durante o
século XX, principalmente nas últimas duas décadas quando encontraram diversas aplicações
como em espectroscopia Raman[190, 191], óptica não linear[192, 193], marcadores biomédicos[194,
195]

, análises clínicas[196, 197], fotônica[198], sensoriamento químico[199] e catálise[200, 201].
O uso das nanopartículas de ouro (AuNPs) nas mais variadas aplicações depende

fundamentalmente da metodologia de síntese e do tipo de camada protetora (passivante)
utilizadas. Durante o século XX uma série de estratégias sintéticas foi desenvolvida. Por
muito tempo a metodologia introduzida por Turkevitch foi a mais popular, utilizando citrato
como agente redutor do ácido tetracloro áurico (HAuCl4-). Obtinha-se assim nanopartículas de
ouro solúveis em água, com diâmetro médio de 20 nm. Em 1994 Brust et alli reportaram a
síntese de AuNPs com diâmetro de 1,5 a 5,2 nm, estáveis ao ar, termicamente estáveis e
passíveis de repetidos processos de isolamento e resolubilização em solventes orgânicos sem
a ocorrência de agregação ou decomposição[202, 203]. Inspirados no sistema de duas fases de
Faraday, Brust e colegas utilizaram um sistema bifásico água/tolueno. Íons AuCl4- eram
transportados para a fase orgânica utilizando brometo de tetraoctilamônio como agente de
transferência de fase e reduzidos por NaBH4 na presença de dodecanotiol. Pela grande
afinidade entre superfícies de ouro e tióis, as nanopartículas formadas eram rapidamente
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cobertas por uma camada de dodecanotiol (camada passivante) que impedia o crescimento
adicional das nanopartículas de ouro.
A presença de uma camada passivante é importante para a estabilidade da
nanopartícula. AuNPs em solução tendem a coalescer, vindo a precipitar na ausência de um
impedimento estérico ou eletrostático entre as mesmas. Além de moléculas contendo a função
tiol, outras moléculas podem ser utilizadas para estabilizar AuNPs com forças de ligação
relativamente menores que a ligação Au—SR. Há relatos de estabilização de AuNPs com
moléculas contendo enxofre como xantatos[204] e disulfetos[205] e outras funções químicas
como aminas[206] e piridinas[207].
Estabilizada, a nanopartícula de ouro, na maior parte das vezes, precisa ser
modificada com uma ou um grupo de moléculas que dará origem a funcionalidade desejada
(p.e. reconhecimento molecular) ou possibilitará a ordenação das AuNPs para obter-se um
material funcional (deposição). Todos os métodos de modificação de superfície das AuNPs
têm em comum o fato de se darem no ato da síntese das mesmas ou envolverem uma reação
química com um precursor presente na camada de passivação formada durante a síntese.
Alternativamente, para modificar a AuNP com uma molécula funcional após a síntese, é
necessária a adição de um derivado tiólico da molécula funcional desejada em alta
concentração a uma solução de nanopartículas previamente passivadas. Esta estratégia
envolve uma cinética lenta de substituição das moléculas passivantes originais (adicionadas
na síntese) pelas moléculas de interesse. Essas três abordagens representam uma limitação no
uso das AuNPs em aplicações que exijam processos rápidos de modificação superficial como,
por exemplo, a formação camada por camada de filmes finos. Em 2006, Araki et alli.

[208]

desenvolveram um método de síntese derivado do método Brust-Schiffrin com o qual AuNPs
estáveis, mas ainda reativas, são obtidas. Por este método, as nanopartículas de ouro são
passivadas com uma sub-monocamada de terc-dodecanotiol. Essa camada estabiliza as
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AuNPs ao ponto de poderem ser isoladas e estocadas em estado sólido durante meses
permitindo a posterior e completa resolubilização em solventes apolares como tolueno e
clorofórmio. Como existe uma camada incompleta de moléculas passivantes, isto é, há
superfície de ouro livre, estas nanopartículas são prontamente reativas a ligantes adequados
em solução como tióis e aminas. Tais nanopartículas de ouro reativas, porém estáveis, são
utilizadas neste trabalho para a obtenção de filmes finos usando ligantes polidentados como
pontes entre as AuNPs.
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Figura 1.16: Esquema da substituição de tióis em uma AuNP totalmente passivada com dodecanotiol (a) e da
modificação de superfície em uma AuNP parcialmente passivada usando terc-dodecanotiol como agente
passivante.
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1.5. Objetivos gerais e conteúdo do trabalho
Neste trabalho buscou-se explorar várias possibilidades de aplicação de derivados
porfirínicos bem como de clusteres de rutênio no desenvolvimento de dispositivos
moleculares fotovoltaicos ou componentes dos mesmos com vistas na busca de inovações
tecnológicas.
Este trabalho teve como objetivo a preparação de novas porfirinas supermoleculares e
o estudo de sua interação com filmes semicondutores em dispositivos fotoeletroquímicos, que
incluem células solares de conversão de energia luminosa em energia elétrica, dispositivos de
chaveamento óptico, sistemas eletrocrômicos e elementos de eletrônica molecular.
Visou-se a obtenção de derivados porfirínicos que caracterizam-se por serem sistemas
versáteis do ponto de vista sintético, podendo dar origem a sistemas mais complexos,
funcionando como blocos de construção na formação de nanoestruturas que exibam
características de interesse como transferência vetorial de energia ou carga e propriedades
eletrocatalíticas. Também objetivou-se o desenvolvimento de novos dispositivos fotovoltaicos
de interesse não só na conversão de energia como também na emulação de portas lógicas no
nível molecular e na composição de dispositivos fotônicos como chaveadores óticos e
fotodetectores.
Devido ao caráter exploratório que motivou este trabalho, uma ceara relativamente
ampla de temas atuais de interesse científico foi abordada, com maior ou menor profundidade.
Apesar do amplo escopo do presente trabalho, é possível identificar um aspecto que
une estes diferentes temas, muitas vezes encontrados isoladamente na literatura científica. Tal
aspecto consiste na observação do fenômeno fotovoltaico no nível molecular, que se nos
apresenta como origem de propriedades de interesse, como memória ou lógica binária, ou
como foco mesmo de investigação, como no caso da conversão de energia.
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Tendo em perspectiva o aspecto comum a todos os sistemas estudados aqui, este
trabalho apresenta uma introdução geral, contendo os elementos necessários para a
compreensão do interesse e do vigor da pesquisa aqui descrita, bem como do atual estado da
pesquisa nesse campo. Mais adiante, divididos em capítulos, os diferentes sistemas estudados
são descritos, detalhados e discutidos.
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CAPÍTULO 2 CÉLULAS DE GRÄTZEL
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2.1. Objetivo

A utilização de espécies supramoleculares como sensibilizadores de filmes
nanoestruturados de TiO2 em células de Grätzel tem como principais objetivos o melhor
aproveitamento da faixa visível do espectro, valendo-se do efeito antena, e tirar proveito do
arranjo espacial estratégico de suas unidades componentes que pode propiciar uma eficiente
separação de cargas (ver capítulo 1).
Como parte da investigação de novos sensibilizadores em células de Grätzel,
objetivou-se aqui avaliar a utilização de supermoléculas contendo uma unidade porfirínica
ligada a complexos de rutênio-bipiridina. O alvo deste estudo consistiu assim, de espécies
derivadas do complexo de rutênio N3 (2.7), nas quais a molécula de bipiridilporfirina atua
como ligante substituto dos ligantes tiocianato, unindo quatro unidades [Ru(dcBPy)2]2+.

2.2. Experimental

2.2.1. Síntese da meso-(tetra4-bipiridil)porfirina, TBPyP

A síntese da TBPyP (2.5) seguiu o procedimento descrito abaixo, conforme a
estratégia desenvolvida neste trabalho e esquematizada na figura 2.1.
A partir da 2,2’-bipiridina obteve-se a 5-bromo-2,2’-bipiridina (2.2) utilizando a
metodologia de Ziessel[1]. Em um balão de 50 mL contendo 2,2'-bipiridina (5,00g; 32,1 mmol)
sob agitação magnética, adicionou-se lentamente ácido bromídrico 48% (10,0 mL; 24,0 g;
139,4 mmol) e após 10 minutos adicionou-se THF (25,0 mL). Após 3 horas de reação à
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temperatura ambiente, filtrou-se a mistura reacional lavando-se com THF 20 mL. O sólido foi
seco a vácuo em dessecador até peso constante, obtendo-se 8,90 g (28,0 mmol) de produto
com 87,5 % de rendimento bruto. Este sólido (8,90 g; 28,0 mmol) foi introduzido em uma
ampola de borosilicato de 40,0 mL de capacidade. Adicionou-se bromo (8,90 g; 55,48 mmol),
vedou-se a ampola, introduziu-se a ampola em um protetor de segurança e aqueceu-se em
mufla a 180oC. Após 24 horas esfriou-se à temperatura ambiente, tratou-se a mistura reacional
com solução concentrada de bissulfito de sódio, adicionou-se solução de hidróxido de sódio a
50% até pH alcalino e extraiu-se com diclorometano (4 x 100,0 mL). Secou-se a fase
orgânica com sulfato de magnésio, filtrou-se e evaporou-se o solvente. O resíduo foi
purificado por cromatografia flash em sílica-gel eluíndo-se com 10%, 25% e 40% acetato de
etila/hexano. Obteve-se o composto 2.2 com 42% de rendimento.
1

H-RMN (CDCl3): 7,29 (ddd, J=7,5; J=4,8 e 1,2 Hz, 1H); 7,80 (dt, J=7,9 e J=1,5,

1H); 7,90 (dd, J=8,5 e J=2,2 Hz, 1H); 8,30 (dd, J=8,5 e J= 0,9Hz, 1H); 8,35 (dt, J=7,8 e J=1,2
Hz, 1H); 8,65 (ddd, J=4,8; J=0,9 e J=1,2Hz, 1H); 8,70 (d, J=2,2 Hz, 1H)

Para o preparo do aldeído 2.4, através de procedimento adaptado da literatura[2],
adicionou-se lentamente à uma solução de BuLi (1,25 mL; 2,87 mmol) em THF (40,0 mL), a
–78ºC, uma solução do composto 2.2 (0,500 g; 2,39 mmol) em THF (10,0 mL). Adicionou-se,
então, DMF (0,278 mL; 3,585 mmol), deixando-se reagir por 1 hora. Elevou-se a temperatura
de –78ºC para –30ºC e adicionou-se cerca de 30mL de solução aquosa saturada de cloreto de
amônio. Isolou-se o produto com diclorometano (3 x 20 mL) ), secou-se com sulfato de
magnésio, filtrou-se e evaporou-se o solvente. O produto foi purificado por cromatografia
flash em sílica-gel eluíndo-se com mistura de 10%, 20% e 35% de acetato de etila em hexano,
obtendo-se o produto (0,222 g; 1,21 mmol) com 51% de rendimento.
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1

H-RMN (CDCl3): 7,36 (ddd, J=7,8; J=4,8 e 1,2 Hz, 1H); 7,84 (dt, J=7,5 e J=1,8 Hz,

1H); 8,26 (dd, J=8,1 e J=1,8 Hz, 1H); 8,48 (d, J=7,8 Hz, 1H); 8,58 (d, J=8,4 Hz, 1H); 8,70
(dd, J=3,6; J=0,6 Hz, 1H); 9,09 (d, J=1,5 Hz, 1H); 10,14 (s, 1H).

Na condensação do 2,2’-bipiridilcarboxaldeído (2.4) com pirrol, utilizou-se o método
de Adler e colaboradores[3]. A um balão equipado com condensador de refluxo contendo
ácido acético (30,0 mL) e anidrido acético (0,43 mL) previamente refluxados por 30 minutos.
adicionou-se, à temperatura ambiente, uma solução do aldeído 2.4 (0,807 g; 4,38 mmol) na
mistura mencionada (5,0 mL). Aqueceu-se a mistura reacional à temperatura de refluxo e
adicionou-se lentamente uma solução de pirrol (0,304 mL; 4,38 mmol) em uma alíquota
retirada da mesma mistura previamente refluxada (5,0 mL). Após 4h de refluxo evaporou-se o
solvente em evaporador rotatório obtendo-se um sólido negro. Realizou-se uma prépurificação em coluna de alumina (4cm x 10cm) eluíndo-se com metanol e, em seguida,
diclorometano. A purificação completa foi conseguida após sucessivas recristalizações a partir
de uma solução 1:1 diclorometano/metanol. Obteve-se a porfirina 2.5 (0,203 g; 0,219 mmol)
com 20,0% de rendimento.
1

H-RMN (CDCl3): -2,72 (s, 2H); 7,44 (ddd, J=12,3; J=6,3 e 1,2 Hz, 1H); 7,96 (dt,

J=7,5 e J=1,5, 1H); 8,65 (m, 2H); 8,82 (dt, J=5,1 e J=0,6 Hz, 1H); 8,84 (d, J= 8,1 Hz, 1H);
8,88 (s, 1H); 9,52 (s, 1H).
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Figura 2.1: Esquema da síntese da meso-(tetra4-bipiridil)porfirina base-livre.

2.2.2. Síntese do complexo cis-RuII(dcBPy)2Cl2.2H2O (2.6)

Utilizando procedimento adaptado da literatura [4, 5], refluxou-se sob atmosfera inerte
de argônio, uma solução de RuCl3.3H2O (160,8 mg; 0,615 mmol) em DMF (40mL) por cerca
de 10 minutos, após os quais adicionou-se LiCl (182,3 mg; 4,30 mmol) e o ligante 4,4'dicarboxi-2,2'-bipiridina (300 mg; 1,23 mmol) contido em uma solução em DMF (10 mL),
deixando-se refluxar por mais 8 horas ao abrigo da luz. Esfriou-se a mistura reacional à
temperatura ambiente, filtrou-se para separar o Ru(dcBPy)3 precipitado e evaporou-se a maior
parte do solvente no evaporador rotatório. Obteve-se cristais puros do produto por
recristalização pela adição de acetona, com 50% de rendimento.
1

H-RMN (CD3OD): 10,1 (d, J=5,7Hz, 1H); 9,10 (d, J=9,0Hz, 1H); 8,92 (d, J=8,1Hz,

1H); 8,32 (dd, J=6,0 3 J=0,9Hz, 1H); 7,99 (d, J=6,3Hz, 1H); 7,61 (dd, J=5,4 e 0,8Hz, 1H).
A análise elementar revelou as seguintes porcentagens (os valores teóricos estão
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entre parênteses) para o complexo 2.6: %C: 43,50 (43,65), %H: 3,22 (2,44), %N: 8,10 (8,48).

2.2.3. Síntese da TBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (2.8)

A uma solução previamente desaerada de cis-RuII(dcBPy)2Cl2.2H2O (2.6) (32,5 mg;
0,0490 mmol) em MeOH (3,0 mL), contida em um balão de fundo redondo, adicionou-se
TBAOH (50,9 mg; 0,196 mmol) em solução 20% aquo-metanólica (1:1) e adicionou-se
AgNO3 (16,7 mg; 0,0980 mmol) na forma sólida. Refluxou-se a mistura por 12h ao abrigo da
luz. Após resfriamento da mistura reacional à temperatura ambiente, filtrou-se utilizando-se
uma camada de celite para remover o AgCl precipitado. O solvente do filtrado foi totalmente
removido em evaporador rotatório, sendo o sólido, então, adicionado sobre uma solução da
TBPyP (2.5) (9,08 mg; 0,0098 mmol) em trifluoretanol (3 mL).
Após refluxo por 10 horas o solvente foi totalmente evaporado e o sólido
resolubilizado em CH2Cl2 (10 mL). Em funil de separação extraiu-se a solução com
sucessivas alíquotas de H2O (5 mL), obtendo-se uma fase aquosa livre de porfirina não
coordenada. A diversas frações aquosas foram reunidas e parcialmente evaporadas. A solução
concentrada obtida foi então passada em coluna de exclusão empacotada com Sephadex G-25
e eluída com uma mistura MeOH/H2O (1:1 v/v) para separar o complexo de rutênio não
coordenado à TBPyP, obtendo-se a porfirina supermolecular com 80% de rendimento.

2.2.4. Síntese da ZnTBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (2.9)

A uma solução da supermolécula 2.8 (20,0 mg; 0,00516 mmol) em MeOH (20 mL)
adicionou-se acetato de zinco (1,24 mg; 0,00774 mmol) e aqueceu-se a mistura reacional a
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80ºC por 30 minutos. Para separar o excesso de Zn2+ adicionado removeu-se o solvente da
reação por evaporação e ressuspendeu-se o material obtido em água. Adicionou-se ácido
acético suficiente para ajustar o pH da solução em cerca de 3. Depois de cerca de 12 horas a
8ºC, o precipitado contendo o produto 2.9 foi separado por centrifugação. Este procedimento
foi repetido uma vez, fornecendo a supermolécula 2.9 com 70% de rendimento.

2.2.5.

ZnTPyPTRuBPy

(2.10a),

ZnTPyPTRuPhen

(2.11),

2HTPyPTRuBPy (2.10b)

As supermoléculas 2.10a, 2.11 e 2.10b foram gentilmente cedidas por Fábio
Engelmman e Herbert Winischoffer. As supermoléculas 2.10a[6], 2.11[7] e 2.10b[6] foram
sintetizadas segundo procedimentos descritos na literatura.

2.2.6. Espectros de absorção e emissão

Os espectros eletrônicos na região do UV-Vis foram obtidos em um
espectrofotômetro de matriz de diodos Hewlett Packard HP-8453A. Os espectros de emissão
(fluorescência) foram obtidos em um espectrofluorímetro da Photon Technology Inc. modelo
LS100.

2.2.7. Preparação da suspensão e do filme de TiO2

Filmes de TiO2 de 4 e 8 µm de espessura e 1 cm2 de área ativa foram preparados a
partir de uma solução coloidal de TiO2. A pasta coloidal foi preparada pela mistura de 6g de
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TiO2 (P25 da Degussa com tamanho de partículas de 20-25 nm, e relação anatase:rutilo
70:30%) em 2 mL de água destilada e 0,2 mL de acetilacetona (esta tem função de impedir a
formação de aglomerados), em um almofariz com a ajuda de um pistilo por aproximadamente
40 min sem fazer muita pressão. Finalmente 8,0 mL de água destilada e 0,1 mL de Triton-X
(este tensoativo tem a função de estabilizar a suspensão coloidal), foram lentamente
adicionados à mistura.
Previamente ao recobrimento com a suspensão, os substratos de vidro condutor
(SnO2 dopado com flúor TEC15, resistência ~ 15/Ω/cm2), foram limpos com detergente
comum, isopropanol e acetona separadamente em banho de ultra-som durante 15 minuntos
para cada etapa. Entre cada etapa, os substratos foram imersos em água destilada por 15
minutos em banho de ultra-som. O método do bastão de vidro ou painting foi empregado para
o espalhamento da pasta sobre o substrato. O vidro condutor seco e limpo foi colocado com a
parte condutora voltada para cima sobre uma superfície plana. Fitas adesivas foram dispostas
sobre o substrato formando uma máscara para delimitar a área sobre a qual o filme de TiO2
seria depositado e também para controlar a espessura do mesmo. Uma pequena quantidade da
pasta foi então colocada em uma das extremidades e espalhada por todo o substrato com o
bastão de vidro. As amostras foram então deixadas secando ao ar, recobrindo-se com vidro de
relógio para evitar a deposição de poeira. Uma vez quase secas as fitas foram removidas e os
filmes sinterizados a 450oC por 30 minutos. Finalmente, as placas de vidro foram cortadas
tendo ao final do processo uma área total de 3 cm2 e uma área ativa, correspondente ao filme
de TiO2, de 1 cm2.

2.2.8. Adsorção dos sensibilizadores

A sensibilização dos filmes de TiO2 foi realizada pela imersão dos mesmos numa
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solução de aproximadamente 1,0 x 10-4 M do sensibilizador por 24 horas. Posteriormente os
filmes foram lavados com o próprio solvente para remoção de moléculas não adsorvidas e
secos com o auxílio de papel absorvente. O solvente utilizado depende da solubilidade da
espécie estudada.

2.2.9. Montagem da célula fotoeletroquímica

A célula fotoeletroquímica (1.0 cm2 de área ativa) foi montada transferindo-se 3
gotas de solução do eletrólito (t-butilpiridina 0,5 M, iodeto de tetrabutilamônio 0,6 M, LiI 0,1
M, I2 0,1 M em 10 mL metoxipropionitrila) sobre o filme de TiO2 com o corante previamente
adsorvido. O contra eletrodo de platina foi então pressionado cuidadosamente sobre o filme
de TiO2/corante. O contra eletrodo transparente foi obtido espalhando-se algumas gotas de
uma solução 0,05 M de H2PtCl6 em isopropanol sobre o substrato de vidro condutor e
aquecendo-se ao ar a 400oC, durante 20 minutos.
Duas camadas de filme de PVC foram colocadas entre o eletrodo de trabalho e o
contra eletrodo para evitar curto-circuito e vazamento do eletrólito. Este arranjo foi mantido
fortemente unido com o auxílio de grampos. Não foi necessária uma vedação adicional, pois a
integridade da célula foi mantida durante o tempo necessário para a realização das medidas de
caracterização.

2.2.10. Medidas fotoeletroquímicas

Os dispositivos foram colocados em um banco óptico montado especialmente para as
medidas de caracterização fotoeletroquímica. Os espectros de fotoação ou curva de IPCE
(número de elétrons coletados pelo número de fótons incidentes em função do comprimento
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de onda, ver capítulo 1) foram obtidos utilizando-se como fonte de luz o Spectral Luminator
da Oriel, constituído por uma lâmpada de xenônio de 150 W e um monocromador CzernTurner num arranjo compacto. A intensidade da luz monocromática variou de 1 a 2 mW cm-2.
As curvas de corrente potencial (I-V) foram obtidas utilizando uma lâmpada de Xe de 150W
da Applied Photophysics como fonte policromática, acoplada a uma lente colimadora e um
filtro de água para absorver luz na região do infravermelho e evitar o aquecimento da amostra.
Os dispositivos foram irradiados a 100 mWcm-2. O espectro da lâmpada de Xe é o que mais
se assemelha ao espectro solar, daí o seu uso em simuladores para a caracterização de células
fotoeletroquímicas. As medidas de fotocorrente e potencial foram realizadas com um
multímetro convencional interfaciado com um PC. Em todas as medidas, os dispositivos
foram irradiados através do substrato de vidro condutor recoberto com

o filme de

TiO2/corante. A intensidade da luz mono e policromática foi medida com um detector óptico
de silício da Newport modelo 1830-C.

2.3. Resultados e Discussão

Através

do

estudo

de

células

de

Grätzel

sensibilizadas

com

espécies

supramoleculares derivadas da TPyP (3.1) contendo grupos [Ru(phen)2Cl]+ (figura 2.2)
Nogueira et al.[8] observaram que estas supermoléculas são capazes de injetar elétrons no
semicondutor apenas quando há uma ligação efetiva entre o anel porfirínico e a superfície do
mesmo.
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A

B

Figura 2.2: Estruturas das supermoléculas 2HTPyPTRuPhen (A) e cis-RuPhenTPyP (B). Adaptada da referência
8.

Assim, a espécie A, na ausência de pontos de coordenação com a superfície do
semicondutor, apresentou baixíssima eficiência, com IPCE no máximo de absorção da banda
Soret (~450 nm) por volta de 1,5%. Já a espécie B, com grupos piridina livres, apresentou
IPCE de até 21% nesta região do espectro de fotoação.
Em uma extensão deste estudo, foram estudadas[9] espécies supramoleculares
análogas mas neste caso metaladas e tetracoordenadas com complexos de rutênio (figura 2.3).

Figura 2.3: ZnTPyPTRuBPy (A), ZnTPyPTRuPhen (B), 2HTRuBPyTPyP (C).

No caso da espécie C (2.11), base livre, observou-se uma fraquíssima interação com
o filme de TiO2, evidenciada pela baixa adsorção e pela fotoresposta, comparável à obtida
para o filme de TiO2 não sensibilizado (figura 2.4). Resultados mais interessantes foram
obtidos quando as espécies metaladas ZnTPyPTRuBPy e ZnTPyPTRuPhen foram utilizadas
como sensibilizadores,

obtendo-se valores de IPCE bem mais altos, 13 e 8,7%
94

respectivamente.
O fato de a supermolécula tetrarutenada base livre não interagir com a superfície
semicondutora, diferentemente dos derivados metalados, é forte evidência de que estes
últimos interagem com a superfície através de ligação entre o íon Zn2+ central e grupos
hidroxila presentes na superfície do TiO2, como o relatado na literatura para outro sistema
porfirínico com Zn2+ como íon central [10]. O deslocamento batocrômico de todas as bandas da
porfirina no espectro de fotoação em relação ao espectro das espécies em solução é outra
evidência da interação Zn2+―TiO2 (figura 2.4).
Nas curvas de IPCE para as espécies metaladas pode-se observar contribuições de
bandas da porfirina (440, 580 e 620 nm) e dos complexos de rutênio (banda larga centrada em
510 nm), indicando que há transferência de energia dos complexos de rutênio periféricos para
o anel porfirínico, a partir do qual ocorre a injeção de elétrons na banda de condução do
semicondutor.

Figura 2.4: ZnTPyPTRuBPy (●),ZnTPyPTRuPhen (■), 2HTPyPTRuBPy (□) e TiO2 (▲) não sensibilizado.

Cálculos teóricos realizados para a espécie ZnTPyPTRuPhen

[9]

corroboram este

mecanismo de transferência de energia e de carga. Verificou-se que o nível HOMO desta
supermolécula possuí forte contribuição tanto da porfirina quanto do complexo de rutênio
(38% Ru, 8,1% Phen, 12% Py e 41% porfirina), enquanto que o nível LUMO, responsável
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pela transferência de carga sensibilizador-semicondutor, tem um caráter essencialmente
porfirínico (1,0% Ru, 11% Py e 88% porfirina).
A nova porfirina (TBPyP), preparada segundo procedimento desenvolvido durante o
curso deste trabalho, foi isolada, exibindo dados analíticos consistentes (seção 2.2.1).
Verificou-se o comportamento espectroscópico característico de derivados porfirínicos. O
espectro eletrônico do derivado base livre apresenta as bandas Soret (423 nm) e as quatros
bandas Qs (518, 554, 593 e 649 nm) características.

Figura 2.5: Espectros eletrônicos das espécies TBPyP (CHCl3) , ZnTBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (MeOH),
TBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (MeOH). Solvente entre parêntesis.

O espectro de fluorescência é composto pelas bandas Q0-0 (614) e Q0-1 (661), ver
figura 2.6.
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Figura 2.6: Espectros de emissão das espécies TBPyP (CHCl3) , ZnTBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (MeOH),
TBPyP{Ru(dcBPy)2}4 (MeOH). Solvente entre parêntesis.

Além das interessantes possibilidades em Química Supramolecular, algumas das
quais serão abordadas no capítulo 5 deste texto, a TBPyP, contendo quatro grupos bipiridina
ligados covalentemente aos carbonos meso do anel porfirínico, formaria uma ligação estável
com quatro complexos [RuII(dcBPy)2]2+, formando a espécie supramolecular almejada 2.9
(figura 2.7).
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Figura 2.7: Esquema da síntese das supermoléculas 2.8 e 2.9.

Esta supermolécula possui quatro unidades Ru(BPy)(dcBPy)2 e portanto oito ligantes
dcBPy, sendo possível a ligação à superfície do filme de TiO2 pelos quatro complexos
periféricos, de modo que o plano do anel porfirínico permaneça paralelo à superfície.
Conseqüentemente, esta supermolécula deve se ligar eficientemente à superfície do TiO2 por
meio dos ligantes bipiridina contendo grupos carboxílicos. Isso garante, além da adsorção de
um grande número de moléculas de sensibilizador, uma eficiente comunicação eletrônica.
A síntese da supermolécula ZnTBPyP{Ru(dcBPyP)2}4 (2.9) foi realizada conforme o
esquema da figura 2.6. Após a preparação do complexo cis-RuII(dcBPy)2Cl2.2H2O, os íons
cloreto do mesmo foram substituídos por ligantes MeOH (seção 2.2.3) através de precipitação
na forma de AgCl. Este procedimento visou a facilitação da coordenação com a porfirina
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TBPyP, por meio da qual obteve-se a supermolécula base livre 2.8. Obteve-se a
supermolécula 2.9 através da metalação da supermolécula 2.8, realizada via adição de acetado
de zinco a uma solução metanólica da mesma e aquecimento a 80ºC.
As supermoléculas obtidas exibem espectros eletrônicos característicos destas
espécies. Ambas apresentam, além das bandas características da porfirina, bandas
características dos complexos de rutênio, isto é, uma transição π→π* (303 e 305 nm, 2.8 e 2.9
respectivamente) e uma transferência de carga metal-ligante (por volta de 490 nm). A
supermolécula 2.8 apresenta as bandas Qs levemente deslocadas para o vermelho em relação
à porfirina precursora (525, 567, 594 e 656 nm). A supermolécula 2.9 apresenta apenas duas
bandas Qs (571 e 615 nm) devido a um aumento de simetria do anel com a coordenação do
íon Zn2+ (simetria D2d → D4h).
O espectro de fluorescência das supermoléculas sintetizadas é composto pelas bandas
Q0-0 e Q0-1 da porfirina (661 e 718 nm, para a 2.8 e 614 e 662 nm, para a 2.9) e pela banda de
emissão dos complexos de rutênio, uma banda larga que pode se estender de 550 a 760 nm [11,
12]

(figura 2.6). No caso da supermolécula 2.8 é nítida a contribuição da emissão dos

complexos de rutênio, em um ombro pronunciado a partir de 570 nm ao lado da banda Q0-0.
Ao observar o espectro de excitação monitorando-se a emissão em diferentes comprimentos
de onda, de 580 a 660 nm, é possível verificar as diferentes contribuições para o estado
excitado desta supermolécula (figura 2.8). De 580 a 620 nm a emissão provém
exclusivamente dos complexos de rutênio. Pelos espectros de excitação nesta região observase apenas uma banda de absorção correspondente à banda MLCT dos complexos de rutênio.
Apenas quando monitora-se a emissão em comprimentos de onda de menor energia, onde há
contribuição da banda Q0-0 da porfirina, pode-se verificar, no espectro de excitação, o
surgimento da banda Soret. Tal observação deixa claro que a população do estado excitado S1
da porfirina, através da excitação na região da banda Soret (418 nm), não é capaz de provocar
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a emissão a partir dos complexos de rutênio, isto é, não há transferência de energia do anel
porfirínico para os complexos de rutênio.

Figura 2.8: Espectros de excitação da supermolécula 2.8 monitorando-se a emissão em diferentes comprimentos
de onda.

No caso da supermolécula 2.9 a banda de emissão dos complexos de rutênio
encontra-se em grande parte encoberta pelas bandas de emissão da porfirina, sendo mais
difícil isolar as diferentes contribuições para o estado excitado emissor (figura 2.6).
Empregando procedimento semelhante ao anterior observa-se que, quanto maior a
contribuição dos complexos de rutênio para a emissão no comprimento de onda monitorado,
maior a contribuição da banda de absorção MLCT, como o esperado. Por outro lado, ao
excitar a molécula em 570 nm, comprimento de onda em que apenas a porfirina absorve,
observa-se no espectro de emissão (figura 2.9B) uma maior contribuição da banda de emissão
dos complexos de rutênio. Isso mostra que, em alguma extensão, há transferência de energia
do anel porfirínico para os complexos de rutênio periféricos.
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A

B

Figura 2.9: A) Espectros de excitação da supermolécula 2.9 monitorando-se a emissão em diferentes
comprimentos de onda e B) Espectros de emissão excitando-se em diferentes comprimentos de onda.

A sensibilização de filmes nanoestruturados de TiO2 com as espécies
supramoleculares 2.8 e 2.9 resultou em filmes com bom recobrimento molecular, obtendo-se
um filme marrom claro no caso da sensibilização com a supermolécula 2.8 e um filme verde
escuro com a supermolécula 2.9. Havendo uma forte interação entre os grupos periféricos de
rutênio e a superfície semicondutora esperava-se observar o favorecimento da transferência de
energia do anel porfirínico para estes grupos que, por sua vez, promoveriam uma eficiente
injeção de elétrons para o filme de TiO2.
Na figura 2.10 são mostradas as curvas de eficiência de conversão fóton-corrente
(IPCE) obtidas utilizando-se as moléculas 2.8 e 2.9 como sensibilizadores.
No caso da supermolécula 2.8 verificou-se um IPCE máximo de 2,8% na região de
absorção da banda Soret. Nota-se no perfil do espectro de fotoação que a fotocorrente na
região da banda Soret pouco se destaca da fotocorrente na região em torno de 510 nm,
atribuída à absorção da banda MLCT dos complexos de rutênio. Isso indica que a porfirina
contribui muito pouco para a injeção de elétrons no semicondutor, uma vez que não transfere
energia eficientemente para os complexos periféricos, como previsto na análise feita acima
quanto aos espectros de emissão e excitação desta molécula.
No caso da supermolécula 2.9 o espectro de fotoação mostra uma maior
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proeminência da contribuição da porfirina para a fotocorrente em relação à molécula não
metalada (2.8). Além da prevista transferência de energia do anel porfirínico para os
complexos de rutênio periféricos, há a possibilidade de o anel porfirínico estar injetando
elétrons diretamente no semicondutor via coordenação do íons Zn2+ com grupos hidroxila da
superfície do TiO2 como o comentado anteriormente.

A

B

Figura 2.10: A) IPCE de células de Grätzel sensibilizadas com as supermoléculas 2.8 (▲) e 2.9 (▼); B) Curva IV para a célula sensibilizada com a supermolécula 2.9, irradiada por fonte com 78 mWcm-2 AM 1,5.

Mesmo estando fortemente ligada à superfície pelos grupos carboxílicos, a
supermolécula 2.9 exibe um IPCE máximo na região da Soret de apenas 6,6%, e uma
eficiência externa de 0,041%. A curva I-V exibe um perfil característico com fator de
preenchimento de 55%, Voc de 0,446 V e Isc de 131,5 µAcm-2.
Para a análise destes resultados convém compará-los a parâmetros de performance
relativos a outros sensibilizadores porfirínicos utilizados em células solares (ver tabela 2.1).
Vários exemplos de sensibilizadores porfirínicos encontrados na literatura, exibem eficiências
de conversão relativamente altas, por volta de 5%

[13-15]

. Estes exemplos demonstram a

capacidade de derivados porfirínicos de gerar estados excitados capazes de injetar elétrons
com eficiência na banda de condução do filme de TiO2.

102

Tabela 2.1. Parâmetros de performance de células solares sensibilizadas com a supermolécula 2.9 e
outros sensibilizadores.
Número

Sensibilizador

Máximo
de IPCE
na Soret
(%)

Voc
(mV)

Isc
(µA.cm-2)

FF
(%)

η
(%)

75

660

9700

75

4,80[15]

70

701

13400

68

6,4[13]

3

39

630

6450

73

2,98 [14]

4

57

640

13310

68

5,81 [14]

5

40

360

2700

37

0,36[19]

6,6%

446

131,5

55

0,041

1

2

Ar = 4-n-ButilPh

2.9

ZnTBPyP{Ru(dcBPyP)2}4
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Comum a todos estes exemplos coletados da literatura, exibindo altas eficiências, é o
fato de os anéis porfirínicos estarem diretamente (ou através de uma cadeia carbônica
conjugada) ligados à superfície do filme de TiO2. Este dado poderia sugerir que a baixa
eficiência encontrada para a supermolécula 2.9 estivesse ligada a uma transferência de energia
ineficiente a partir do anel porfirínico para os complexos periféricos. Essa hipótese não parece
explicar totalmente a baixa conversão de energia obtida. Por um lado, os dados obtidos sobre
a fotofísica desta espécie indicam que a transferência de energia porfirina→ complexo de
rutênio é favorável energeticamente. Ademais os resultados obtidos com a supermolécula
TRuBPyZnTPyP (figura 2.4) indicam que a coordenação do íon Zn2+ com a superfície do
semicondutor possibilitaria a transferência de carga diretamente do anel porfirínico para a
banda de condução do TiO2. Quanto a essa última observação é preciso salientar que o
resultado de IPCE obtido para a TRuBPyZnTPyP, cerca de 13% na região da Soret é superior
àquele obtido para a molécula 2.9, 6,6%. Tal fato pode ter origem na maior distância entre o
anel porfirínico e a superfície do filme de TiO2 no caso da supermolécula 2.9 devido aos
grupos carboxílicos dos ligantes bipiridina. Essa maior distância pode ser suficiente para
impedir uma coordenação efetiva do íons Zn2+ com grupos hidroxila da superfície do filme de
TiO2.
Outro aspecto a se comparar com os sensibilizadores presentes na tabela 2.1 refere-se
à orientação das moléculas na superfície do semicondutor. Entre os sensibilizadores 1, 2 e 5,
este último distingue-se por apresentar uma eficiência uma ordem de grandeza inferior. Essa
diferença pode estar ligada tanto à maior tendência à agregação do sensibilizador 5, como
também à orientação desta molécula paralelamente à superfície do filme de TiO2. Tal
orientação permite que um número menor de moléculas adsorva efetivamente na superfície. A
orientação perpendicular à superfície dos sensibilizadores 1 e 2 resulta em uma concentração
superficial maior. Uma concentração superficial maior leva a um maior rendimento de injeção
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de elétrons no semicondutor. Uma das justificativas que Jung e colegas[14] encontram para a
menor eficiência de conversão do sensibilizador 3 em relação ao sensibilizador 4 está no fato
de o sensibilizador 3 ser mais volumoso, levando a uma maior dificuldade deste em penetrar
em pequenas cavidades do filme nanoestruturado de TiO2, resultando em um recobrimento
menos eficiente. Tanto o volume que dificulta a penetração do sensibilizador em pequenas
cavidades quanto a maior área superficial ocupada por molécula de sensibilizador são fatores
que podem concorrer para uma menor eficiência da supermolécula 2.9.
A questão da orientação do sensibilizador ainda tem outras implicações. É sabido [16,
17]

que a presença de 4-t-butilpiridina na solução eletrólito tem a função de aumentar o Voc em

células de Grätzel. Uma vez adsorvida na superfície do TiO2 a butilpiridina desloca o
potencial da banda de condução do semicondutor para valores mais negativos. Admitindo-se
que moléculas de 4-t-butilpiridina não possam ocupar a área em que a supermolécula
encontra-se adsorvida, senão nos interstícios entre as moléculas de sensibilizador, ao
comparar-se com as demais moléculas da tabela, com menor volume, conclui-se que a
concentração superficial de 4-t-butilpiridina será menor, tendo assim um menor efeito sobre o
Voc observado.
Enquanto a cavidade formada entre a supermolécula e a superfície do semicondutor
deve dificultar a difusão de moléculas de 4-t-butilpiridina para seu interior, esta não deve
oferecer impedimento para os íons que compõem o eletrólito. Assim, forma-se uma área na
superfície do filme de TiO2, livre de adsorbatos, e acessível aos íons I3- que podem ser
diretamente reduzidos por elétrons da banda de condução do TiO2. Essa transferência de
elétrons reversa (recombinação de cargas) é uma importante fonte de queda na eficiência
externa em células solares sensibilizadas por corante[18], ver seção 1.1.
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2.4. Conclusão

Nos

ensaios

em

que

utilizou-se

as

supermoléculas

ZnTPyPTRuBPy,

ZnTPyPTRuPhen e 2HTPyPTRuBPy como sensibilizadores, verificou-se que as espécies
metaladas podem injetar elétrons na banda de condução do semicondutor por meio de uma
ligação entre o íon Zn2+ e grupos hidroxila da superfície do filme de TiO2. A espécie base
livre, não podendo formar esta ligação, não contribui eficientemente para geração de
fotocorrente.
Células solares sensibilizadas com a nova supermolécula ZnTBPyP{Ru(dcBPyP)2}4
(2.9) apresentaram Voc de 0,446 V, Isc de 131,5 µAcm-2, fator de preenchimento de 55% e
eficiência global de 0,041%. Vários fatores parecem estar contribuindo para o baixo valor de
eficiência encontrado. Dentre os quais estão um baixo recobrimento da superfície do filme de
TiO2 e uma geometria de adsorção que pode favorecer a recombinação de cargas e uma perda
importante nos parâmetros de performance.
Uma alternativa para contornar as inconveniências de uma molécula com a geometria
da ZnTBPyP{Ru(dcBPyP)2}4, seria a síntese de um sistema supramolecular assimétrico,
utilizando como unidade porfirínica a MPyTPP (3.2) ou seu análogo bipiridínico, coordenada
ao complexo de rutênio [Ru(dcBPy)2]2+, para eficiente adsorção sobre TiO2. Este sistema,
mais compacto, permitiria um melhor recobrimento da superfície além se servir como ensaio
para verificar a efetividade da transferência de energia porfirina→complexo de rutênio em um
sensibilizador adsorvido sobre TiO2.
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CAPÍTULO 3 A JUNÇÃO
PORFIRINA/V2O5
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3.1. Objetivos

Objetivou-se neste estudo o desenvolvimento de novos sistemas fotovoltaicos
multicamada, utilizando filmes de porfirina depositados por evaporação a vácuo como
elementos fotoativos e filmes de V2O5 como eletrodo passivo.
Investigou-se estes sistemas em diferentes configurações, quanto a sua eficiência e
quanto ao seu mecanismo de funcionamento.

3.2. Experimental

3.2.1. Obtenção dos filmes de porfirina

Os filmes moleculares de derivados porfirínicos sobre substrato de vidro condutor
(FTO) foram confeccionados por termo evaporação a vácuo no Laboratório de Dispositivos
Orgânicos Optoeletrônicos (GOOD), sob a supervisão do Prof. Ivo A. Hümmelgen. Este
processo consiste na evaporação de uma pequena quantidade de material colocado num
cadinho de tântalo, por aquecimento mediante a passagem de uma corrente elétrica de cerca
de 20A, numa câmara sob vácuo de 5 x 10-5 torr. Os substratos foram mantidos sobre o
cadinho de forma a receber um fluxo homogêneo do material evaporado. Foram obtidos por
este método filmes moleculares de três derivados porfirínicos (4-TPyP, MPyTPP e ZnTPP). A
espessura dos filmes foi controlada pela quantidade de material evaporado e o número de
deposições sucessivas. As espessuras dos filmes obtidas foram avaliadas medindo-se o
espectro de absorção na região do UV-Vis, numa configuração de medida por transmissão,
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num espectrofotômetro de matriz de diodos HP-8453A. Os valores nominais foram estimados
por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Figura 3.1. Estruturas dos três derivados porfirínicos utilizados na confecção dos dispositivos.

3.2.2. Obtenção dos filmes de LixV2O5.nH2O

Os filmes de V2O5 foram depositados a partir de uma suspensão do gel de
V2O5.nH2O obtida utilizando-se um procedimento descrito na literatura[1] e adaptado pelo
grupo[2].
Uma solução de metavanadato de sódio (1 M) foi percolada em uma coluna
empacotada com resina de troca catiônica, DOWEX 50 W-X4, previamente condicionada na
forma ácida passando-se uma solução de ácido clorídrico (1 M), sendo o excesso de ácido
removido lavando-se a coluna com água desionizada. A solução alaranjada de ácido
polivanádico eluída da coluna polimeriza-se em um processo auto-catalítico gerando, após
cerca de uma semana de repouso à temperatura ambiente, uma suspensão vermelho-escura do
gel de V2O5.nH2O. A quantidade de água na matriz de pentóxido de vanádio depende das
condições de umidade em que são obtidos os filmes lamelares, com n variando tipicamente
entre 1,5 e 2,5

[3]

. A dopagem com íons Li+ foi realizada com a adição da quantidade
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apropriada de LiCl à suspensão de V2O5.nH2O.
Os filmes de V2O5 foram obtidos por spin-coating. Um pequeno volume da
suspensão de LixV2O5.nH2O, envelhecida por cerca de um mês, foi depositado sobre um
substrato de FTO, em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície do mesmo. O
substrato foi então submetido a uma rotação de 1000 RPM por 30 segundos, após os quais
obteve-se um filme fino, levemente amarelado, perfeitamente homogêneo.

3.2.3. Montagem da célula fotoeletroquímica

Sobre uma placa de vidro condutor (SnO2 dopado com fluoreto, TEC15, resistência ~
15Ω/cm2) com cerca de 3cm2 de área, foram depositados filmes de porfirina de espessuras
diferentes utilizando o procedimento descrito acima.
Em outra placa de vidro condutor foi depositado por spin coating (1000 RPM, 30s),
uma fina camada de LixV2O5.nH2O. Logo após esta deposição a célula foi montada
justapondo-se esta com uma placa de vidro condutor com filme de porfirina depositado,
deixando-se uma pequena área em uma das extremidades de cada placa livre, como mostrado
na figura 3.2, para a fixação dos contatos elétricos. A integridade da célula foi mantida com o
auxílio de um vedante e de grampos.

Figura 3.2. Esquema da montagem da célula fotoeletroquímica com anodo de V2O5.
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3.2.4. Medidas fotoeletroquímicas

As medidas foram realizadas no Laboratório de Química Supramolecular e
Nanotecnologia do IQ-USP (LQSN-USP) e no IF-UFPR (GOOD-UFPR). Os dispositivos
foram colocados em um banco óptico montado especialmente para as medidas de
caracterização fotoeletroquímica. Os espectros de fotoação foram obtidos utilizando como
fonte de luz o Spectral Luminator modelo 69050 da Oriel, constituído por uma lâmpada de
xenônio de 150 W e um monocromador Czern-Turner num arranjo compacto. As medidas de
corrente foram realizadas utilizando-se um multímetro Count Digital Multimeter modelo HC
608 da Hung Chang Building. A intensidade da luz monocromática variou de 1 a 2 mW.cm-2.
As curvas de corrente/potencial (I-V) foram obtidas utilizando-se uma lâmpada de Xe de
150W da Applied Photophysics como fonte policromática, acoplada a uma lente colimadora e
um filtro de água para absorver luz da região do infravermelho e minimizar o aquecimento da
amostra. Os dispositivos foram irradiados com uma luminância de 100 mW.cm-2. O espectro
da lâmpada de Xe é o que mais se assemelha ao espectro solar, daí o seu uso em simuladores
para a caracterização de células fotoeletroquímicas. As medidas das curvas de fotocorrente vs
potencial foram realizadas com o auxílio de um potenciostato/galvanostato AUTOLAB
PGSTAT30. A intensidade da luz mono e policromática foi medida com um detector óptico
de silício calibrado da Newport modelo 1830-C. Em todas as medidas, os dispositivos foram
irradiados colocando-se o filme de porfirina na parte frontal.
No GOOD-UFPR foi montado um banco óptico semelhante ao descrito acima,
utilizando-se agora um filtro AM 1.5 para a lâmpada de Xe. Nas medidas envolvendo
variação de intensidade da luz irradiada, utilizou-se um jogo de filtros ópticos de densidade
neutra. Para as medidas de corrente e potencial utilizou-se um eletrômetro digital Keithley
610C e um picoamperímetro Keithley 6248, respectivamente. A área irradiada (1,0 cm2) foi
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definida com uma máscara posicionada sobre o eletrodo em que foi depositado o filme de
porfirina (eletrodo de trabalho).

3.2.5. Medidas de condutividade

Na técnica CITS (Current Imaging Tunneling Spectroscopy) são registradas as
curvas I-V simultaneamente à obtenção da imagem topográfica do filme no modo contato.
Após a determinação da altura num determinado ponto a ponta de prova é retraída e
posicionada numa posição um pouco acima do ponto de contato. Nessa condição forças
atrativas atuam sobre a ponta de prova fazendo-a defletir em direção à superfície da amostra,
fazendo o contato elétrico. Em seguida é feita a varredura de corrente/potencial aplicando-se
potencial no substrato e aterrando-se a ponta de prova.

Figura 3.3. Esquema do experimento de CITS utilizado para a obtenção de curvas I-V dos filmes de porfirina
sobre FTO.

3.3. Resultados e Discussão

Filmes de óxido de vanádio (V2O5) vêm sendo utilizados como contra-eletrodos em
dispositivos eletrocrômicos como visores (displays) e janelas eletrocrômicas

[4-7]

, graças às

suas propriedades redox, sua condutividade iônica/eletrônica e ausência de bandas de
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absorção intensas na região do visível. Sua utilização como catodo de inserção em baterias
recarregáveis usando íons lítio e magnésio também tem sido extensamente estudada[8-10].
Recentemente foram descritas experiências utilizando camadas evaporadas de V2O5 em
dispositivos luminescentes e de conversão de energia com a função tanto de proteger a
camada orgânica ativa de danos causados pela subseqüente evaporação do contado metálico,
como também de diminuir a barreira de injeção de buracos a partir do anodo [11-13].
O V2O5 pode ser visto como um material com estrutura lamelar, em que íons V5+
formam ligações coordenadas com cinco átomos de oxigênio em uma geometria piramidal de
base quadrada e interagem fracamente com um sexto átomo de oxigênio, normal ao plano ac
(ver figura abaixo), facilitando a clivagem paralela a este plano e a inclusão de metais
alcalinos, bem como de moléculas carregadas positivamente[2, 9, 14].

Figura 3.4: Estrutura cristalina do V2O5[10].

Filmes de V2O5 podem ser facilmente obtidos pelo processo sol-gel e depositados em
substrato de vidro condutor (FTO) por spin-coating. Desta forma é possível obter um
dispositivo fazendo-se o contato entre o filme de V2O5 depositado sobre FTO e um filme de
material fotoativo previamente depositado sobre outro substrato de FTO (ver seção 3.1.3), em
uma geometria do tipo “sanduíche”. Assim obtém-se de forma simples, sem a necessidade de
deposição de um eletrodo metálico por evaporação, um dispositivo de camada única, cujo
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procedimento de montagem pode ser estendido para dispositivos de múltiplas heterojunções
bastando para isso apenas a deposição de múltiplas camadas fotoativas antes de ser feito o
contato final com o eletrodo de V2O5.
Em ensaios preliminares, tentou-se verificar a viabilidade de obter-se dispositivos
fotovoltaicos utilizando a montagem descrita acima e, como material fotoativo, um filme da
supermolécula ZnTPyP{Ru(ClPhen)2}4[15] depositado por drop-casting. Depois de ajustados
vários fatores descritos abaixo observou-se uma clara resposta fotovoltaica medindo-se a
corrente em potencial de 0 V, mediante irradiação de luz branca e a variação desta
fotoresposta em função do comprimento de onda de irradiação. A fotocorrente catódica
observada indica a injeção fotoinduzida de elétrons do filme de porfirina para o filme de
V2O5.
A

B

esc.

claro

Figura 3.5: Fotocronoamperograma de um dispositivo utilizando um filme de ZnTPyP{Ru(ClPhen)2}4 com A439=
0,704 (A) e sobreposição de espectro de fotoação e espectro eletrônico do filme de porfirina sobre FTO (B).

A adição de pequena quantidade de LiCl à suspensão de V2O5 mostrou-se necessária
para aumentar sua condutividade e, em conseqüência, a fotoresposta do dispositivo. Investiuse então na otimização das condições experimentais de montagem do dispositivo utilizando
estes materiais, principalmente no que concerne ao filme de óxido de vanádio. Características
como o nível de dopagem, espessura e forma de deposição foram testadas.
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Quanto à dopagem de LiCl, observou-se que a menor concentração de LiCl até agora
utilizada (50 ppm) proporciona a melhor fotoresposta, isto é, a maior diferença entre os
módulos das intensidades de corrente observadas nos regimes de claro e escuro.
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Figura 3.6: Diferença de intensidades de corrente claro/escuro vs concentração de LiCl.

Verificou-se uma maior eficiência do dispositivo quanto menor a espessura do filme
de V2O5 utilizado, o que foi alcançado mediante deposição por spin-coating. Por meio desta
técnica foi possível obter filmes cuja absorção em 525 nm é aproxidamente igual a 0,012.
Quanto aos filmes de porfirina, observou-se uma relação direta entre a magnitude da
fotoresposta e o aumento da espessura do filme. Apesar de os filmes finos obtidos por dropcasting serem relativamente homogêneos, a obtenção de filmes mais espessos da mesma
qualidade utilizando-se esta técnica de deposição provou ser difícil. Um indicativo da
qualidade do filme depositado pode ser observado no espectro de absorção. Na figura 3.5.b
pode-se notar o deslocamento da linha base no espectro eletrônico, mais acentuado em
comprimentos de onda menores. Isso indica o espalhamento de luz resultante de
inomogeneidades no filme, o que tende a se agravar e comprometer o funcionamento do
dispositivo em filmes mais espessos. Ademais, a utilização desta técnica na obtenção de
filmes finos de outras porfirinas provou ser de baixa reprodutibilidade e altamente dependente
de fatores como viscosidade do solvente e temperatura de trabalho.
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A tentativa de obtenção destes filmes por spray-coating resultou em filmes bastante
homogêneos, mas caracterizados por um alto espalhamento de luz, o que pode ser observado a
olho nu, como na foto da figura 3.7. Esta característica evidencia a formação de pequenos
aglomerados o que confere irregularidade ao filme no nível mesoscópico e, por tanto, baixa
condutividade. Na figura 3.8D pode-se mesmo observar a presença de estruturas circulares
formadas, provavelmente, a partir da evaporação de gotículas (diâmetro < 5µm) da solução de
porfirina depois de atingido a superfície do substrato. Filmes obtidos por tal técnica
resultaram em dispositivos com baixíssima fotoresposta.
Assim, foram preparados filmes de 4-TPyP, MPyTPP e ZnTPP utilizando-se a
técnica de termo-evaporação a vácuo em colaboração com o Prof. Ivo A. Hümmelgen. Por
meio de tal técnica foi possível obter filmes homogêneos de pelo menos três espessuras
diferentes de cada derivado porfirínico, apresentando organização molecular superior às
anteriormente conseguidas nos filmes depositados por drop-casting ou spray-coating.
De fato, os filmes obtidos por termo-evaporação a vácuo apresentaram alta
uniformidade. O filme de 4-TPyP foi o que apresentou a maior transparência e a de ZnTPP a
menor, consistindo num filme fosco devido ao espalhamento de luz. O filme de MPyTPP
apresentou-se bastante transparente, mas um pequeno grau de espalhamento era perceptível a
olho nu.

Figura 3.7: Ilustração de filmes de porfirina sobre substrato de FTO, obtidos por spray-coating (TPyP), dropcasting (TPyPRu4(ClPhen)) e termo-evaporação a vácuo (TPyP). Observe-se a transparência dos mesmos
considerando o foco da fotografia localizado na letras do texto usado como fundo.
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A

B

C

D

Figura 3.8: Imagens de microscopia óptica com contraste de interferência diferencial das interfaces
porfirina/FTO (em verde) dos filmes de 4-TPyP (A), MPyTPP (B), ZnTPP (C) e 4-TPyP

(depositada por

spray, D).

Uma análise mais detalhada utilizando microscopia óptica com contraste de
interferência diferencial permitiu visualizar a presença de diferentes fases, como pode ser
verificado na figura 3.8, onde a região esverdeada corresponde ao vidro condutor (FTO).
Nota-se que, no caso da MPyTPP, aparecem estruturas fibrilares, enquanto que o filme da
TPyP é, ainda nesta escala, de uma forma geral, homogêneo. Já o filme de ZnTPP é formado
por agregados de tamanhos e formas indefinidas rodeado por regiões de espessuras menores.
O nível de organização dos filmes de porfirina depositados sobre FTO por termoevaporação a vácuo, pôde ser verificado através de medidas topográficas obtidas por AFM no
modo de contato. Tanto o filme de 4-TPyP (fig. 3.9) como o filme de MPyTPP (fig. 3.10)
mostraram-se altamente homogêneos, com relação de altura entre picos e vales não superior a
10 nm, topografia similar à observada para o FTO limpo.
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A

B

C

Figura 3.9: Imagens topográficas de filmes de TPyP sobre FTO medidas por AFM (modo de contato) 2D (A),
3D (B) e perfil topográfico com 1,0 µm de comprimento (C). Escala horizontal: 1,5 x 1,5 µm.

A

B

C

Figura 3.10: Imagens topográficas de filmes de MPyTPP sobre FTO medidas por AFM (modo de contato) 2D
(A), 3D (B) e perfil topográfico com 1,0µm de comprimento (C). Escala horizontal: 5,5 x 5,5 µm.
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Já no filme de ZnTPP (fig. 3.11), observa-se uma irregularidade maior na morfologia,
com a presença de grandes depressões, resultado da formação de grandes agregados como os
observados por microscopia óptica.
De fato, a medida de rugosidade desses filmes espelha as observações de microscopia
óptica e de espalhamento de luz. A rugosidade de uma superfície é calculada tomando-se a
diferença entre o perfil de superfície medido e uma superfície plana horizontal tomada como
referência. Uma das formas mais usadas para expressar a rugosidade é a Rq, ou RMS (root
mean square), isto é, a raiz do quadrado médio da altura do perfil de superfície levando-se em
conta picos e vales invertidos. Medindo-se uma área representativa de 1µm2 dos filmes de
TPyP, MPyTPP e ZnTPP obteve-se Rq igual a 2,66; 6,12 e 14,2 nm, respectivamente,
coerente com a observação visual.

A

B

C

Figura 3.11: Imagens topográficas de filmes de ZnTPP sobre FTO medidas por AFM (modo de contato) 2D (A),
3D (B) e perfil topográfico com 1,0µm de comprimento (C). Escala horizontal: 5,5 x 5,5 µm.
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Os espectros UV-Vis dos filmes de 4-TPyP e MPyTPP e ZnTPP, obtidos por termoevaporação a vácuo, bem como o espectro do filme de ZnTPyP{Ru(ClPhen)2}4, obtido por
drop-casting são mostrados na figura 3.12, acompanhados dos respectivos espectros dessas
espécies em solução de CHCl3. No caso do filme de ZnTPyP{Ru(ClPhen)2}4, observa-se que
a banda Soret, com máximo em 439 nm, apresenta-se com a base alargada, sinal da presença
da supermolécula em diversos arranjos espaciais no seio do filme, provavelmente devido à
ausência de uma organização molecular. Por outro lado, o ombro aparente em cerca de 500
nm sugere um deslocamento batocrômico da banda MLCT dos complexos de rutênio
periféricos devido à proximidade dos mesmos com os anéis porfirínicos de moléculas
vizinhas. Quanto aos máximos de absorção, tanto a banda Soret como as duas bandas Qs desta
porfirina apresentam-se minimamente deslocadas (baixa interação π-π). No caso de todos os
filmes obtidos por termo-evaporação observa-se um comportamento diferente. Além de
apresentar alargamento da Soret em menor extensão, tanto esta banda como as bandas Qs
apresentam-se bastante deslocadas para comprimentos de onda de absorção de menor energia,
sinal da formação de agregados J[16-18], isto é, empilhamento deslocado de anéis porfirínicos.
Observe-se que este deslocamento é mais pronunciado no caso da MPyTPP. Tal fenômeno
não é observado no caso da supermolécula graças à maior distância entre os anéis porfirínicos
vizinhos devido à presença dos volumosos complexos de rutênio periféricos, que representam
um importante impedimento estérico. Como, no caso das outras porfirinas, este impedimento
estérico é bem menor, a aproximação e interação π-π entre os anéis macrocíclicos é mais
efetiva, resultando em um maior acoplamento excitônico dos vetores momento de transição
dos mesmos, resultando num grande deslocamento batocrômico.
A banda Soret do espectro do filme de TPyP foi omitida pois mesmo o espectro do
filme menos espesso desta espécie está além da escala detectável nesta faixa espectral.
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Figura 3.12: Espectros eletrônicos dos filmes de derivados porfirínicos sobre FTO (- - -) acompanhados dos
respectivos espectros dos derivados porfirínicos em solução de clorofórmio (—). Obs: os espectros dos filmes
(- - -) relacionam-se a uma escala arbitrária de absorbância, ocultada para favorecer a clareza da figura.

A variação de espessura dos filmes obtidos por termo-evaporação a vácuo foi
realizada através da deposição sucessiva de camadas de porfirina. Assim, foi possível obter
uma série de filmes com espessuras diferentes, composta por grupos de cinco amostras com
espessuras similares, uma vez que os filmes foram obtidos evaporando-se o material orgânico
sobre cinco substratos de FTO por vez.
A espessura relativa dos filmes pode ser facilmente medida numa ampla faixa,
utilizando-se a absorbância das bandas Q0-0 das porfirinas (figura 3.13). Para tal medida não
foi utilizada a intensidade da banda Soret por esta ser demasiadamente elevada, excedendo o
limite de detecção do espectrofotômetro, no caso dos filmes mais espessos. Na figura 3.12 são
mostradas as medidas de absorbância obtidas para amostras representativas de cada grupo de
amostras (grupo composto por cinco amostras ao todo). Cada ponto no gráfico corresponde,
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então, a uma amostra de um grupo de cinco filmes depositados. Cada filme de uma mesma
batelada de deposição tem uma espessura ligeiramente diferente devido às diferentes posições
dentro da câmara de vácuo. Não foram incluídas todas as medidas para preservar a clareza da
figura.

Figura 3.13: Absorbância medida no comprimento de onda da banda Q0-0 dos filmes de porfirina depositados
sobre FTO por termo-evaporação a vácuo.

Para a medida indireta da espessura real de filmes obtidos por termo-evaporação, via
de regra utiliza-se uma balança de quartzo na câmara de vácuo, exposta ao feixe molecular, ao
lado do substrato de trabalho. Através da medida da massa depositada na balança é possível
inferir a massa e, conseqüentemente, a espessura do filme evaporado sobre o substrato.
Todavia é preciso que se conheça ou determine o arranjo molecular no seio do filme, para
tornar possível estabelecer uma relação entre massa e volume ocupado por um determinado
número de moléculas.
Como não foi possível utilizar a balança de quartzo no arranjo experimental utilizado
quando da obtenção dos filmes de porfirina, buscou-se outra forma de obter uma medida real
de espessura, para então fazer uma correlação com as medidas de absorção feitas para todas as
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amostras.
Utilizando-se microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi possível medir a
espessura dos filmes mais espessos. Posicionou-se o substrato perpendicularmente em relação
à base do microscópio de forma a permitir a obtenção da imagem de um corte transversal do
sistema. Assim, para um filme de 4-TPyP com A589 nm = 1,40, por exemplo, obteve-se uma
espessura média de 680 nm. Uma das imagens obtidas é mostrada na figura 3.14.
Há dois aspectos críticos a serem considerados em relação a esta medida. Um se
refere à dificuldade de posicionamento da amostra em ângulo absolutamente reto para a
obtenção de um corte transversal real. Essa condição parece ter sido satisfeita visto a
continuidade do foco ao longo do corte transversal (filme de porfirina, FTO e substrato de
vidro). Outro aspecto importante é a qualidade do foco. Qualquer imprecisão no foco pode
levar a erros na medida de espessura. De todo modo, esta medida parece fornecer uma
estimativa bastante plausível da espessura do filme de porfirina. Contudo, dificuldades foram
encontradas para a obtenção de imagens para os filmes mais finos desta e das demais
porfirinas.

Figura 3.14: Imagem de MEV da seção lateral de um filme de 4-TPyP sobre vidro condutor (FTO).

Utilizando-se microscopia de força atômica (AFM) foi possível medir a altura de um
desnível criado em uma amostra de 4-TPyP depositada sobre FTO. Para isso aplicou-se uma
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força à ponta de prova, suficiente para remover o material depositado em uma pequena área,
seguindo-se então à medida da altura do degrau formado.

Figura 3.15: Topografia e perfil horizontal obtidos por AFM de uma amostra de 4-TPyP depositada sobre FTO,
após a remoção do material orgânico em uma pequena área (porção escura da imagem).

Várias varreduras foram feitas nesta área para garantir que todo o material orgânico
havia sido removido, tendo-se atingido a camada de óxido de estanho, consideravelmente
mais resistente que a camada orgânica. Depois, uma varredura no modo de contato
intermitente cobrindo uma área maior (10 x 10 µm) permitiu a medição da topografia da
amostra revelando um vale de cerca de 70 nm de profundidade para uma amostra com A589 nm
= 0,226 (fig. 3.15).
Tal procedimento não foi realizado para amostras com espessuras maiores pois há
uma séria limitação quanto a possibilidade de efetuar esta remoção de material para
espessuras maiores que 100 nm, uma vez que encontra-se nesta faixa as dimensões da ponta
de prova.
Uma alternativa encontrada para substituir a balança de quartzo foi a medida
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espectroscópica da quantidade de material depositado. Toda a porfirina depositada de algumas
amostras foi removida quantitativamente e solubilizada em volume conhecido de CHCl3.
Conhecendo-se o coeficiente de absortividade molar [19, 20] e usando-se a lei de Lambert-Beer,
foi possível saber o número de moléculas de porfirina depositadas sobre o substrato de FTO.
Uma medida da área do filme depositado permitiu o cálculo da espessura supondo-se um
arranjo compacto das moléculas de porfirina, em uma estrutura colunar de agregados J (fig.
3.16.a).
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Figura 3.16: Esquema de arranjos colunares compactos de moléculas de porfirina em agregados do tipo J (A), do
tipo H (B) e vista superior de um ou outro agregado (C).

Deve-se observar que mesmo considerando-se os espaços vazios entre colunas
moleculares (fig. 3.16.c) no cálculo da espessura, a medida obtida será sempre subestimada,
uma vez que não deve-se esperar um arranjo cristalino à longa distância, sendo esperada a
ocorrência de defeitos ao longo do filme a acrescentar desordem e, portanto, mais espaços
vazios que os admitidos neste cálculo.
Dispondo em gráfico a espessura nominal calculada pelo método descrito acima dos
filmes de 4-TPyP e de MPyTPP em função da absorbância da banda Q0-0 obteve-se retas com
ótimo coeficiente linear. Com estas retas, foi possível obter as espessuras nominais de todos
os filmes obtidos com estes dois derivados porfirínicos através da simples medida
espectrofotométrica. No caso da 4-TPyP, incluindo-se as medidas feitas por MEV e AFM no
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gráfico (triângulos), observa-se que a medida de AFM encontra-se sobre a reta obtida. Já a
medida de MEV encontra-se bastante superestimada segundo a reta obtida. Tal resultado
revela um provável erro de foco na microscopia, possível responsável pela menor exatidão
desta medida.

Figura 3.17: Gráficos correlacionando as medidas de absorbância da banda Q0-0 com as respectivas espessuras
nominais calculadas (■). Medidas de MEV e AFM (▲).

Para avaliar a fotoresposta dos dispositivos baseados em junções porfirina/V2O5,
foram obtidos fotocronoamperogramas alternando estados de escuro e de irradiação luminosa
com espectro AM 1,5. Abaixo são mostrados os fotocronoamperogramas para as junções
obtidas com 4-TPyP, MPyTPP e ZnTPP, variando-se a espessura dos filmes. Após a
discussão destes resultados, o comportamento I-V típico destes dispositivos é mostrado. Nos
amperogramas, “I” e “F” correspondem respectivamente a ensaios amperométricos feitos
antes (inicial) e depois (final) de uma série de varreduras de potencial de 0,7 a -0,7 V
(tipicamente três), correspondentes aos ensaios I-V, quando então a resposta tornou-se estável
e reprodutível. Tendo em vista o aspecto não-convencional das junções estudadas, o
comportamento fotoeletroquímico foi medido em dois laboratórios (LQSN-USP e GOODUFPR) em equipamentos diferentes para confirmar a reprodutibilidade das respostas
fotoelétricas dos dispositivos.
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Figura 3.18: Evolução da fotoresposta após sucessivas varreduras de potencial de filmes de 4-TPyP com 68,4 nm
(A), 153 nm (B), 297 nm (C) e 480 nm (D) de espessura obtidos no LQSN-USP.
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Figura 3.19: Evolução da fotoresposta após sucessivas varreduras de potencial de filmes de MPyTPP com 11,4
nm (A), 23,5 nm (B), 36,3 nm (C) e 59,8 nm (D) de espessura obtidas no LQSN-USP.
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Figura 3.20: Evolução da fotoresposta após sucessivas varreduras de potencial de filmes de MPyTPP com 13,7
nm (A), 28,2 nm (B), 30,9 nm (C) e 60.9 nm (D) de espessura obtidas no GOOD-UFPR.
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Figura 3.21: Evolução da fotoresposta após sucessivas varreduras de potencial de filmes de ZnTPP com
espessuras relativas de 0,63 (A), 0,35 (B) e 0,12 (C) obtidas no LQSN-USP.

Para todos os dispositivos, foi observada uma evolução da fotoresposta do primeiro
ciclo ao terceiro, quando o sistema atinge uma condição na qual não se observa mais
variações significativas para ensaios subseqüentes. Tais variações podem ser no sentido de
aumento ou diminuição da fotoresposta, dependendo da porfirina empregada e da espessura
do filme. A evolução da fotoresposta depende tanto da varredura de potencial realizada entre
cada ensaio amperométrico quanto da própria irradiação. O comportamento observado indica
que a irradiação provoca um rearranjo da junção, provavelmente pela migração de espécies
iônicas e eventuais mudanças conformacionais. No caso das junções com filmes de MPyTPP
e ZnTPP houve um aumento significativo da velocidade de resposta aos ciclos claro/escuro,
tendência oposta à observada para os filmes de 4-TPyP. Porém, em todos os casos o sistema
parece evoluir para uma condição de equilíbrio estável. As sucessivas varreduras de potencial

131

parecem acelerar este processo, independentemente do sentido de varredura e dos ciclos de
claro/escuro, indicando que este condicionamento pode estar associado à migração de íons do
dopante para o filme de porfirina.
Pôde-se observar que os diferentes derivados porfirínicos exibem perfis de
fotoresposta diferentes. No caso da MPyTPP e, em menor grau, da ZnTPP observa-se uma
fotoresposta extremamente rápida, ocorrendo um pico de corrente que em poucos segundos se
estabiliza em um patamar. Já no caso da 4-TPyP, o perfil de fotocorrente estável apresenta-se
como um gradual incremento de corrente em direção a um patamar.
Após os ciclos de condicionamento, os filmes de 4-TPyP atuam como fotocatodos,
isto é, injetando elétrons no filme de V2O5, enquanto os filmes de MPyTPP e de ZnTPP atuam
como fotoanodos. Conhecendo-se os potenciais dos níveis eletrônicos HOMO e LUMO
destas espécies, esta diferença de comportamento não era esperada, uma vez que estes níveis
eletrônicos encontram-se muito próximos, devendo assim resultar em comportamento
fotoeletroquímico similar.
Analisando-se os potenciais redox reportados para as espécies porfirínicas [21] e para
o filme de V2O5 [22] e tomando-se como energia do nível de Fermi a média entre as energias
dos respectivos orbitais HOMO e LUMO, é possível chegar ao diagrama de níveis de energia
mostrado na figura 3.22.

Figura 3.22: Diagrama de níveis de energia para as porfirinas MPyTPP e TPyP e para o V2O5.
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A partir do diagrama, analisando-se isoladamente os materiais de que são compostos
os dispositivos, nota-se que é possível tanto a injeção de elétrons a partir do filme de MPyTPP
como do filme de 4-TPyP no filme de V2O5, assim como é permitida a corrente inversa de
portadores negativos nos dois casos.
Há que se observar, porém, que, em um dispositivo fotovoltaico como o estudado
aqui, tem importante papel a heterojunção que é formada pelos materiais ativos, neste caso, o
derivado porfirínico e o filme de V2O5. Em outras palavras, a heterojunção, ou interface, é
uma entidade que se distingue em natureza das espécies isoladas. Assim, os potenciais
mostrados na figura 3.22 são apenas indicativos de uma tendência. No dispositivo em si, isto
é, onde pode-se verificar o comportamento da junção, é preciso levar em consideração
variações de dipolo elétrico local (força e orientação) resultantes da ordenação molecular na
interface e da localização de carga nas moléculas (densidade eletrônica). Tais fatores podem
dar origem a campos elétricos que podem facilmente sobrepor as pequenas diferenças de
potencial entre derivados porfirínicos e o filme de V2O5 (cerva de 0,2 eV). Baldo e Forrest [23]
mostraram ser possível modelar junções metal/orgânicas (ver figura 3.23) levando em conta
tais efeitos de interface, que devem estar presentes no sistema aqui estudado tanto na interface
FTO/porfirina quanto na interface porfirina/V2O5.

Figura 3.23: Esquema mostrando a orientação molecular na interface filme orgânico/metal [23].
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Devido à sua estrutura menos simétrica, é provável que tais efeitos sejam mais
pronunciados no caso na MPyTPP, cuja orientação anisotrópica nas interfaces citadas poderia
resultar em um campo elétrico local que não só justificaria a diferença de sentido da
fotocorrente observada como também explicaria em parte a maior eficiência de
fotoconversão.
Com o intuito de verificar a hipótese de uma orientação molecular anisotrópica que
pudesse favorecer o surgimento de potenciais de interface ou de sentidos de corrente
preferenciais nos filmes de porfirina estudados, foram feitas medidas do comportamento I-V
dos referidos filmes. Usando da técnica de CITS obteve-se as curvas I-V mostradas na fig.
3.24 que representam a média de curvas obtidas em uma área de cerca de 25 µm2, aplicandose potencial no substrato e aterrando-se a ponta de prova (ver seção 3.1.5).
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Figura 3.24: Curvas I-V típicas obtidas por CITS do substrato de FTO (A), de um filme de 4-TPyP (B) e de um
filme de MPyTPP (C).
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Como o esperado, a curva I-V do substrato de FTO nu (fig. 3.24A) apresenta um
perfil quase-ôhmico, com uma leve assimetria, apresentando uma corrente ligeiramente maior
em potenciais negativos, provavelmente devido a um efeito de ponta [24]. A curva I-V do filme
de 4-TPyP é simétrica e mostra o comportamento típico de um semicondutor (fig. 3.24B). Já o
filme de MPyTPP exibe o comportamento de um retificador de corrente (razão de retificação
de ~6,7 em 1 V) na região da varredura realizada. O perfil I-V exibido por esse filme indica
que, quando um potencial positivo é aplicado no substrato, isto é, o deslocamento de elétrons
se dá no sentido filme de MPyTPP → FTO, a corrente obtida é muito maior do que a obtida
no sentido inverso, quando aplica-se um potencial negativo ao substrato. Isso indica algum
nível de anisotropia no que tange à organização molecular, seja restrita às interfaces, seja ao
longo do seio do filme.
Tal comportamento retificador favorece o deslocamento de portadores de carga em
determinado sentido, podendo contribuir para a eficiência de coleção de portadores de carga
nos eletrodos, resultando na maior eficiência deste filme em relação ao filme de 4-TPyP.
Ademais, a orientação das moléculas adsorvidas diretamente sobre o substrato de
óxido de estanho e a orientação daquelas vizinhas ao filme de V2O5, têm papel importante na
determinação da direção do fluxo de portadores de carga. Tal fato se deve ao deslocamento
das funções de trabalho dos materiais constituintes das junções devido às interações químicas
e ao campo elétrico intrínseco dos filmes.
Além da organização molecular do filme de porfirina per si, há que se considerar o
estado da heterojunção porfirina/V2O5 após o condicionamento eletroquímico. É provável que
o condicionamento eletroquímico induzido pelas varreduras de potencial esteja levando a
estados de dopagem diferentes em cada filme devido tanto à natureza distinta das moléculas
(polaridade), quanto à diferente organização molecular em cada filme. Tal dopagem
diferencial pode alterar os níveis de energia na heterojunção.
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Em um ensaio feito com dispositivos compostos de uma dupla heterojunção pôde-se
avaliar a influência da junção porfirina/V2O5 na determinação do sentido da corrente. Filmes
de porfirina foram depositados alternando-se as junções FTO/TPyP/MPyTPP (FTM) e
FTO/MPyTPP/TPyP (FMT) e dispositivos como os anteriores foram montados, isto é,
FTM/V2O5

e

FMT/V2O5.

Assim,

montou-se

duas

junções

ativas,

sendo

uma

porfirina/porfirina e outra porfirina/V2O5. O que verifica-se, observando os respectivos
fotocronoamperogramas (figura 3.25), é a manutenção do sentido de fotocorrente em relação
ao observado nos dispositivos de monoheterojunção, ditado pela junção porfirina/V2O5. No
dispositivo com FMT/V2O5 observa-se injeção de elétrons do filme de porfirina para o filme
de V2O5 (corrente catódica) como no dispositivo com FTO/TPyP/V2O5 e o inverso é
observado para o dispositivo com FMT/V2O5 (corrente anódica) como no dispositivo com
FTO/MPyTPP/V2O5.
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Figura 3.25: Evolução da fotoresposta após sucessivas varreduras de potencial de filmes com junções
FTO/MPyTPP/TPyP/V2O5 (A) e FTO/TPyP/MPyTPP/V2O5 (B).

No caso destes dispositivos de dupla heterojunção a barreira de injeção de portadores
de carga no contado FTO/porfirina é vencida e a junção porfirina/V2O5 é a responsável pela
eficiente separação de cargas que dá origem à fotocorrente observada.
Nota-se também que o perfil de fotoresposta nestes dispositivos (destacado na fig.
3.26) carrega a assinatura da junção porfirina/V2O5 dos dispositivos com uma única
heterojunção. Quando a junção MPyTPP/V2O5 está presente, ao irradiar-se o dispositivo, uma
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rápida fotoresposta é observada na forma de um pico de corrente que, num período de cerca
de 3s estabiliza-se em um patamar de corrente. Quando a junção 4-TPyP/V2O5 está presente,
apenas após cerca de 20s de irradiação atinge-se um patamar de fotocorrente (a diferença
observada deve-se basicamente à relação sinal/ruído).
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Figura 3.26: Perfis de fotoresposta dos dispositivos A) FTO/MPyTPP/TPyP/V2O5, B)
FTO/TPyP/MPyTPP/V2O5, C) FTO/TPyP/V2O5, e D) FTO/MPyTPP/V2O5.

De fato, a orientação e a natureza química das moléculas dispostas na interface com
o filme de óxido de vanádio parecem ser os fatores preponderantes na determinação da
direção do fluxo de portadores de carga. Quanto à eficiência de coleta de portadores há vários
fatores que dificultam essa análise. Observa-se que o dispositivo FMT/V2O5 gera uma
fotocorrente muito maior que a gerada pelo dispositivo FTM/V2O5. No caso deste último,
apesar de estar ocorrendo uma eficiente dissociação de éxcitons na interface porfirina/ V2O5,
o filme de 4-TPyP com cerca de 400 nm representa uma barreira tanto para a chegada de
fótons à essa interface quanto para a coleta de elétrons no eletrodo de FTO. Para o dispositivo
FMT/V2O5, com filmes com espessuras nominais semelhantes, de 60 (MPyTPP) e 400 nm (4TPyP), a fotocorrente observada é maior que a observada para o dispositivo FTO/4TPyP/V2O5, com espessura de material ativo similar. A interface porfirina/V2O5 dita a
dinâmica de geração de fotocorrente e o sentido desta, mas a presença da camada de MPyTPP
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aumenta a eficiência do dispositivo. Isso indica que o filme de MPyTPP pode estar atuando
como uma hole blocking layer. Outra informação interessante pode ser extraída deste
experimento. Se o filme de MPyTPP possuísse uma propriedade retificante ao longo de todo o
filme, é provável que sua influência sobre a eficiência do dispositivo FMT/V2O5 fosse
deletéria, uma vez que o sentido de corrente observado para esse dispositivo é contrário
àquele favorecido pela retificação observada na curva I-V mostrada na fig. 3.25C. Isso indica
que o filme de MPyTPP não tem uma orientação a longa distância, mas que sua propriedade
retificação está ligada à formação de interfaces anisotrópicas.
Uma exceção quanto ao comportamento geral de direção de fotocorrente foi
observada no dispositivo preparado com os filmes mais finos de MPyTPP (11,4 e 13,7 nm,
figuras 3.19A e 3.20A respectivamente). Em medidas reproduzidas nos dois laboratórios,
observou-se que, diferentemente dos filmes mais espessos dessa mesma porfirina, ocorre
injeção de elétrons da porfirina para o filme de óxido de vanádio. Considerando-se que
existem duas interfaces envolvendo o material ativo, ou seja FTO/porfirina e porfirina/V2O5,
o aumento da espessura pode estar levando a uma mudança do mecanismo predominante
responsável pela fotoresposta da segunda para a primeira interface. Além disso, nos filmes
mais finos podem existir falhas no filme que permitam a penetração do filme de V2O5 para
regiões muito próximas do filme de FTO provocando uma alteração no mecanismo.
Nas curvas I-V (figura 3.27) nota-se pouca ou nenhuma diferença entre os regimes
de claro e escuro para potenciais diferentes de zero. Além disso, foi observada uma pequena
assimetria nessas curvas. Enquanto filmes de 4-TPyP apresentam curvas I-V praticamente
simétricas, filmes de MPyTPP apresentam fator de retificação de corrente em 0,7 V
equivalente a 1,5, enquanto os filmes de ZnTPP têm capacidade retificadora que tende a
aumentar com o número de varreduras de potencial, chegando a fatores superiores a 2,3
naquele mesmo potencial.
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Figura 3.27: Amostra de comportamento I-V típico dos dispositivos estudados. h = espessura e Erel = espessura
relativa.

Nos gráficos da figura 3.28 são relacionadas as diferenças de corrente nos regimes
claro e escuro em função da espessura dos filmes. Nos dispositivos confeccionados com
filmes de 4-TPyP e MPyTPP, observa-se o aumento linear da fotoresposta em função da
espessura dos filmes, apesar do aumento da resistência do filme de porfirina no estado
fundamental (figura 3.27).. Obviamente, a presença de uma quantidade maior de material
fotoativo implica a geração de uma maior quantidade de portadores de carga (elétrons e
buracos) no seio do filme. Mas, em geral, a separação de cargas com a migração destes
portadores para eletrodos opostos gerando fotocorrente não é muito eficiente para longas
distância devido ao curto caminho livre médio dessas entidades, mesmo para filmes
organizados [25]. A linearidade observada indica que o caminho livre médio dos portadores de
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carga nestes filmes é relativamente grande e que os filmes destes derivados porfirínicos são
suficientemente translúcidos para permitir a penetração da luz incidente sem ocorrência de
efeito filtro, pelo menos nas espessuras utilizadas.
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Figura 3.28: Fotocorrente em função da espessura dos filmes de 4-TPyP (A), MPyTPP (B) e ZnTPP (C).

No caso dos dispositivos com ZnTPP a tendência oposta é observada. Isso se deve à
qualidade inferior deste filme. Por um lado, o fato de este filme ser menos translúcido faz com
que, ao aumentar a espessura, um número menor de fótons atinja a área mais próxima da
interface porfirina/V2O5, onde se dá a dissociação de éxcitons. Por outro lado, um filme
menos organizado, constituído por agregados, implica uma mobilidade e um caminho livre
médio de portadores de carga menor, levando a uma menor eficiência externa com o aumento
da espessura do filme.
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A seguir são mostradas as medidas dos parâmetros elétricos para os dispositivos
FTO/MPyTPP/V2O5/FTO (FMV) e FTO/TPyP/V2O5/FTO (FTV), com 60 nm e 450 nm de
espessura, respectivamente.
Na figura 3.29 são mostradas as curvas I-V do dispositivo FMV variando-se a
irradiância (Φ). Pode-se observar que, para este dispositivo, o fator de preenchimento é
relativamente baixo, em torno de 25 – 30% (ver tabela 3.1). Tal característica se repete para o
dispositivo FTV (ver tabela 3.2). Um baixo fator de preenchimento, aproximando-se de 25%,
é típico de dispositivos com alta resistência interna ou de contato. De fato, deve-se esperar
uma alta resistência elétrica para os filmes porfirínicos.

Figura 3.29: Curvas I-V para o dispositivo FTO/MPyTPP/V2O5/FTO variando-se a irradiância (Φ).
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Figura 3.30: Voc (A), Jsc (B), log Jsc (C) e ηe (D) para o dispositivo FTO/MPyTPP/V2O5/FTO em função da
irradiância (Φ).

Tabela 3.1. Valores obtidos para potencial de circuito aberto (Voc), densidade de corrente (Jsc), fator
de preenchimento (FF) e eficiência de conversão (ηe) para o dispositivo FTO/MPyTPP/V2O5/FTO com
60 nm de camada ativa em várias condições de irradiância (AM 1,5).
Voc

Φ
2

Jsc
2

FF

ηe

(W/m )

(V)

(A/m )

(%)

(%)

0

0.00206

0.00138

55.4

---

26.196

0.0167

0.00436

29.5

8.2 x 10-5

658.04

0.0206

0.00528

15.2

2.5 x 10-6

828.32

0.0308

0.00721

26.4

7.1 x 10-6

1312.9

0.0328

0.00792

27.0

5.3 x 10-6

1652.9

0.0364

0.00917

26.1

5.3 x 10-6

2080.7

0.0385

0.0107

28.8

5.7 x 10-6

2619.6

0.0444

0.0138

28.7

6.7 x 10-6

Através dos valores relacionados nas tabelas 3.1 e 3.2 verifica-se que o potencial de
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circuito aberto do dispositivo com MPyTPP é duas ordens de grandeza superior ao medido
para o dispositivo com TPyP. Nestes dispositivos eletrodos de FTO foram utilizados tanto no
catodo como no anodo, isto é, não há diferença intrínseca de função de trabalho entre os
eletrodos. Decorre disso que todo o potencial interno (built-in potential) desenvolvido nestes
dispositivos é devido ou à diferença de potencial entre os filmes de porfirina e V2O5 ou ao
potencial desenvolvido nas interfaces FTO/Porfirina e Porfirina/V2O5. Ora, já verificou-se que
não há diferença significativa entre as funções de trabalho de ambos os filmes de porfirina e o
filme de V2O5, o que evidencia a importância dos campos elétricos criados nas interfaces
citadas, devido à presença de diferentes moléculas de porfirina.
Ademais, nas figuras 3.30A e 3.31A são mostradas as variações de potencial de
circuito aberto (Voc) em função da irradiância para os dispositivos FMV e FTV
respectivamente, onde nota-se que, para a faixa de potência luminosa utilizada, para ambos os
dispositivos, não atinge-se a saturação. Deve-se esperar a saturação do valor de Voc quando o
potencial de banda plana é atingido e a densidade de portadores fotogerados no interior do
filme ativo é tal que fenômenos de recombinação passam a ser predominantes.
Com o aumento da irradiância há um aumento da quantidade de portadores de carga
fotogerados, aumentando assim a fotocorrente observada. Tal tendência é observada nas
figuras 3.30B e 3.31B. O coeficientes angulares observados para a relação entre corrente de
circuito fechado (Jsc) e irradiância, explicitados nas figuras 3.30C e 3.31C, intermediários
entre 0,5 e 1, mostram que a recombinação de portadores de carga nestes dispositivos segue
uma cinética complexa, diferente dos casos limite estudados na literatura[26, 27].
Com o aumento constante de Voc e Jsc com o aumento da irradiância para estes dois
dispositivos, observa-se também uma tendência de aumento de eficiência de ambos os
dispositivos (figuras 3.30D e 3.31D).
O desenvolvimento de um campo elétrico local, na interface porfirina/V2O5, é o
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provável responsável pelo potencial de circuito aberto observado para o dispositivo FMV. O
aparecimento de um campo de tal natureza pode ser responsável por uma eficiente dissociação
excitônica na interface em questão. As baixas eficiências de conversão observadas (tabelas
3.1 e 3.2) tanto para este dispositivo como para o dispositivo FTV têm assim como principal
responsável uma levada resistência interna, devido à baixa condutividade dos filmes
porfirínicos e possivelmente um contato elétrico altamente resistivo entre os filmes de
porfirina e V2O5, o que leva a uma queda de eficiência por perda ôhmica.

A

C

B

D

Figura 3.31: Voc (A), Jsc (B), log Jsc (C) e ηe (D) para o dispositivo FTO/TPyP/V2O5/FTO em função da
irradiância (Φ).
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Tabela 3.2. Valores obtidos para potencial de circuito aberto (Voc), densidade de corrente (Jsc), fator
de preenchimento (FF) e eficiência de conversão (ηe) para o dispositivo FTO/TPyP/V2O5/FTO com
450 nm de camada ativa em várias condições de irradiância (AM 1,5).
Voc

Φ
2

FF

ηe

(A/m )

(%)

(%)

Jsc
2

(W/m )

(V)

0

1.91 x 10-4

0.00319

21.3

---

498.39

1.42 x 10

-4

0.00298

25.5

2.2 x 10-8

627.48

1.58 x 10-4

0.00324

25.4

2.1 x 10-8

789.99

1.91 x 10-4

0.00404

24.5

2.4 x 10-8

994.58

2.29 x 10-4

0.0047

25.1

2.7 x 10-8

1251.9

2.63 x 10-4

0.00564

25.5

3.0 x 10-8

1576.2

3.41 x 10-4

0.00731

25.4

4.0 x 10-8

Nos ensaios realizados, a MPyTPP mostrou ser, dentre os derivados porfirínicos
testados, o material capaz de produzir as melhores fotorespostas. Procurou-se então utilizar
um filme desta porfirina para confeccionar um dispositivo fotovoltaico convencional, na
ausência da junção porfirina/V2O5. Para isso depositou-se eletroquimicamente um filme de
poli-bitiofeno[28,

29]

(PBT, ver figura 3.32) com cerca de 150 nm de espessura sobre um

substrato de FTO, utilizando-se bitiofeno como monômero de partida. Em seguida, depositouse um filme de MPyTPP com cerca de 50 nm de espessura sobre o filme polimérico. Os
contatos elétricos posteriores foram depositados evaporando-se em uma série de dispositivos
apenas alumínio e, em outra série, cálcio e depois alumínio. Pretendia-se, com a deposição de
cálcio, aumentar o potencial de circuito aberto, devido à sua baixa função trabalho, em relação
ao alumínio.

S

n

S

S

Figura 3.32: Esquema da fórmula estrutural do polibitiofeno (A) e de seu monômero, bitiofeno (B).
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Dessa forma dois dispositivos foram confeccionados FTO/PBT/MPyTPP/Al
(PBTMA) e FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al (PBTMC). Previamente, na literatura, foi descrito um
dispositivo de monocamada utilizando PBT eletrodepositado como camada ativa

[28]

,

atingindo Voc de até 2,2 V para irradiâncias de 6,6 W.m-2. O alto valor obtido foi explicado em
termos de uma possível organização das cadeias poliméricas durante a eletrodeposição, que
conferiria ao filme de PBT um dipolo elétrico macroscópico, responsável pelo surgimento de
um campo elétrico interno.
A caracterização dos dispositivos confeccionados é apresentada nas tabelas 3.3 e 3.4.
As curvas I-V obtidas variando-se a irradiância (espectro AM 1,5) são apresentadas
nas figuras 3.33A e B. Nestas curvas, para ambas as configurações (PBTMA e PBTMC),
observa-se um baixo fator de preenchimento, indicando uma alta resistência em série.

A

B

Figura 3.33: Curvas I-V para os dispositivos FTO/PBT/MPyTPP/Al (A) e FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al (B)
variando-se a irradiância (Φ).
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Tabela 3.3. Valores obtidos para potencial de circuito aberto (Voc), densidade de corrente (Jsc), fator
de preenchimento (FF) e eficiência de conversão (ηe) para o dispositivo FTO/PBT/MPyTPP/Al em
várias condições de irradiância (AM 1,5).
Φ

Voc
2

Jsc
2

FF

ηe

(W/m )

(V)

(A/m )

(%)

(%)

0

1.1

0.03078

25.3

---

21.460

1.2

0.05142

24.2

0.06956

214.60

1.3

0.08087

24.3

0.0119

539.08

1.3

0.13105

20.9

0.00661

678.57

1.3

0.14189

20.3

0.00553

854.3

1.3

0.16249

19.3

0.00478

1075.6

1.3

0.20601

17.9

0.00445

1354.1

1.3

0.21592

17.8

0.00369

1704.6

1.3

0.23621

17.1

0.00308

2146.0

1.3

0.26725

15.9

0.00257

Tabela 3.4. Valores obtidos para potencial de circuito aberto (Voc), densidade de corrente (Jsc), fator
de preenchimento (FF) e eficiência de conversão (ηe) para o dispositivo FTO/PBT/MPyTPP//Ca/Al em
várias condições de irradiância (AM 1,5).
Voc

Φ
2

Jsc
2

FF

ηe

(W/m )

(V)

(A/m )

(%)

(%)

0

1.76

0.03007

26.7

---

15.762

1.77

0.03476

28.1

0.10963

395.94

1.94

0.11752

23.0

0.01322

498.39

1.94

0.11981

22.8

0.01064

789.99

1.94

0.15478

22.4

0.00853

994.58

1.94

0.15875

22.4

0.00694

1251.9

1.94

0.16799

22.8

0.00593

1576.2

1.94

0.19048

22.0

0.00515

5927.4

1.94

0.42159

18.7

0.00258

A tabela 3.3 mostra que, mesmo quando Al é utilizado como eletrodo, altos valores
de Voc são obtidos, cerca de 1,3 V. Quando utiliza-se o eletrodo de Ca, valores de até 1,9 V
são obtidos, pela diferença de funções trabalho entre este metal e o FTO, ~2,9 eV e ~4,6 eV,
respectivamente

[29, 30]

. Pela figura 3.34A observa-se que os valores de potencial de circuito

aberto variam em função da irradiância até atingir um patamar, quando o potencial de banda
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plana é atingido.
A

B

Figura 3.34: Voc (A) e Jsc (B) em função da irradiância (Φ) para os dispositivos FTO/PBT/MPyTPP/Al e
FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al. Obs: a legenda no interior da figura indica o contato traseiro usado.

Na figura 3.34B mostra-se a variação de Jsc em função da irradiância. Nas figuras
3.35A e B fica evidente a relação entre Jsc e irradiância que se dá na forma Jsc ∝ Φ0,5. Tal
relação indica, segundo modelo descrito na referência 24, que o sistema nesta faixa de
irradiância segue uma cinética na qual a fotocorrente é limitada pela recombinação
bimolecular de portadores de carga majoritários, típica de irradiâncias elevadas.
A

B

Figura 3.35: log Jsc para os dispositivos FTO/PBT/MPyTPP/Al (A) e FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al (B) variando-se
a irradiância (Φ).

Fica patente, pelo gráfico da figura 3.36B, que as duas configurações testadas não
diferem sensivelmente em eficiência para valores altos de Φ. Com fatores de preenchimento
semelhantes, o maior Voc dos dispositivos PBTMC é compensado por menores valores de
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densidade de fotocorrente. A diferença de eficiência entre os dispositivos começa a ser
relevante para irradiâncias menores. Infelizmente não houve tempo hábil para testar valores
menores de Φ, situação na qual ambos os dispositivos provavelmente exibiriam eficiências
significativamente maiores.

A

B

Figura 3.36: Seleção de curvas I-V para dispositivos FTO/PBT/MPyTPP/Al e FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al (A) e ηe
em função de irradiância para os mesmos (B).

Para semicondutores orgânicos, pode-se classificar a correlação entre o espectro de
absorção e a fotocorrente em dois tipos. Quando a correlação é direta, isto é, quando o
máximo de fotocorrente é obtido na região em que a molécula ativa mais absorve, diz-se que a
fotoresposta é a simbática ao espectro de absorção. Em outros casos a correlação pode ser
quase complementar, isto é, o máximo do espectro de fotoação ocorre em comprimentos de
onda onde a absorção é mínima. Nestes casos diz-se que a fotoresposta é antibática[27].

149

Figura 3.37: IPCE para o dispositivo FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al e espectros de absorção dos filmes de MPyTPP
e de PBT em FTO.

No espectro de fotoação para o dispositivo FTO/PBT/MPyTPP/Ca/Al mostrado na
figura 3.37, observa-se uma fotoresposta antibática. Nota-se que o dispositivo apresenta
fotoresposta mesmo em comprimentos de onda de menor energia, onde as moléculas ativas
absorvem menos em relação ao absorvido em comprimentos de onda de maior energia. Uma
possível explicação para a observação de um deslocamento antibático como o mostrado aqui é
o fato de que a luz, em energias mais altas, tem uma profundidade de penetração reduzida,
assim, a absorção de radiação produz uma alta densidade de portadores de carga ou éxcitons
dentro de uma faixa relativamente estreita, próxima ao eletrodo através do qual irradia-se,
aumentando a probabilidade de recombinação, resultando em rendimentos de fotocorrente
menores. Com uma penetração maior, fótons de menor energia, além de produzir portadores
de carga em uma faixa mais ampla (menor densidade), podem chegar ao eletrodo posterior de
Al e ser refletidos, resultando em uma maior absorção.
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3.4. Conclusão

Os estudos com a nova célula fotovoltaica utilizando eletrodo passivo de V2O5
rendeu interessantes observações quanto ao comportamento fotoelétrico de heterojunções de
filmes de derivados porfirínicos e filmes nanocompósitos de óxido de vanádio. Junções
porfirina/V2O5 podem ser facilmente obtidas e utilizadas na construção de dispositivos
fotovoltaicos como fotodetectores, tornando-os interessantes do ponto de vista tecnológico. O
filme de V2O5 pode ser depositado por spin-coating fazendo o contato entre o filme da espécie
fotoativa e o eletrodo transparente de FTO.
A intensidade e sentido das fotorespostas observadas são dependentes de diversos
fatores como o grau e a natureza da organização molecular, a eficiência de absorção de luz e
geração de pares elétron-buraco, a mobilidade de portadores de carga no semicondutor
orgânico, os potenciais eletroquímicos intrínsecos das espécies moleculares utilizadas, os
potenciais elétricos desenvolvidos nas interfaces devido à natureza dipolar e organização
molecular e o nível de dopagem tanto do filme de V2O5 quanto do filme porfirínico. Alguns
desses fatores carecem de esclarecimento para uma melhor compreensão do sistema. Ainda
não está claro, por exemplo, o nível de dopagem conseguido no filme de porfirina após o
condicionamento eletroquímico, devido ao contato com o filme de V2O5.(LiCl)x.nH2O.
Supondo um empilhamento molecular semelhante, é de se esperar por parte do filme de 4TPyP uma maior afinidade pelos íons dopantes em relação ao filme de MPyTPP, menos polar,
mas o papel desta dopagem ainda não está claro.
A natureza química das espécies porfirínicas estudadas mostrou-se mais relevante
que o potencial eletroquímico das mesmas na determinação do comportamento
fotoeletroquímico dos dispositivos. Esse fator foi determinante no aparecimento do
comportamento tão distinto entre os dispositivos fabricados com a 4-TPyP e a MPyTPP,
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sendo, no caso desta última, a provável fonte do aparecimento de um potencial elétrico
favorável à separação de cargas e do potencial de circuito aberto desenvolvido no dispositivo.
Observou-se, por exemplo, forte comportamento retificador no filme de MPyTPP,
diferentemente do observado no filme de 4-TPyP.
As eficiências de conversão fótoelétricas observadas para os dispositivos de
monocamada porfirina/V2O5 foram, de modo geral, baixas. Além da possível alta resistência
de contato entre os filmes de porfirina e de V2O5, deve-se considerar as baixas condutividades
desses filmes, concorrendo para uma alta taxa de recombinação de portadores de carga.
A confecção e caracterização dos dispositivos porfirina/V2O5 permitiu a identificação
da MPyTPP como um potencial precursor para filmes fotoativos em dispositivos fotovoltaicos
e mostrou a importância de se considerar a configuração química de uma molécula além de
seus potenciais redox na previsão do comportamento fotoeletroquímico.
Os dispositivos de heterojunção MPyTPP/PBT mostraram-se eficientes em
condições de baixa irradiação e merecem ser estudados mais a fundo otimizando-se fatores
como espessura dos filmes e condições de deposição.
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CAPÍTULO 4 A CÉLULA DE GRÄTZEL
COMO PORTA LÓGICA
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4.1. Objetivos

O fascínio da computação molecular nos colocou a questão da possibilidade de
utilizar o arranjo experimental de células solares sensibilizadas por corante (células de
Grätzel) no estudo de processos de lógica computacional em moléculas absorvedoras de luz
ancoradas na superfície de nanopartículas semicondutoras. Por meio da observação de um
fenômeno inédito, isto é, a variação do sentido da fotocorrente obtida em função do
comprimento de onda de irradiação nestes sistemas, essa possibilidade pôde ser explorada.
Objetivou-se neste estudo a síntese de clusteres de rutênio contendo grupos
carboxílicos para adsorção em filmes nanoestruturados de TiO2, a investigação do fenômeno
de inversão de corrente e a emulação de diferentes portas lógicas com os dispositivos
fabricados.

4.2. Experimental

4.2.1. Síntese dos clusteres [Ru3O(Ac)6(py)2(pzCO2H)]PF6 (4.1) e
[Ru3O(Ac)6(py)2(pyCO2H)]PF6 (4.2)

Os compostos 4.1 e 4.2 foram obtidos utilizando-se o procedimento geral modificado
desenvolvido pelo grupo

[1]

. Em um béquer de 80 mL, reagiu-se o cluster

[Ru3O(Ac)6(py)2(CH3OH)]PF6 (0,2 mmol) com ácido pirazínico (no caso do composto 4.1),
ou com ácido nicotínico (no caso do composto 4.2) (2,3 mmol), em uma mistura 1:5 metanoldiclorometano (30mL), sob agitação. A mistura reacional foi deixada em repouso por cerca de
20 horas e filtrada, sendo o filtrado recolhido sobre 30 ml de éter etílico, onde houve a
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precipitação do produto formado. Para maior purificação, o precipitado foi novamente
solubilizado em mínima quantidade de diclorometano e filtrado sobre éter. O sólido obtido
por recristalização em éter foi então filtrado, lavado com éter, seco ao ar e sob vácuo em
dessecador contendo sílica-gel. Obteve-se assim cristais verde-escuro no caso do produto 4.1,
com 20% de rendimento. No caso do produto 4.2 obteve-se um sólido azul-escuro. Para a
total purificação deste foi necessária a realização de uma cromatografia flash usando-se
alumina neutra como fase estacionária, eluindo-se primeiro com uma mistura de 30% de
etanol em acetato de etila e depois com uma mistura de 50% de metanol em acetato de etila.
Obteve-se assim o produto 4.2 com 15% de rendimento. A análise elementar revelou as
seguintes porcentagens (os valores teóricos estão entre parênteses) para o cluster 4.1: %C:
29,19 (29,46), %H: 2,83 (2,93), %N: 5,09 (5,09) e para o cluster 4.2: %C: 29,54 (30,58), %H:
3,13 (3,82), %N: 3,59 (3,02).

4.2.2. Espectros de absorção

Os espectros eletrônicos na região do UV-Vis em solução foram obtidos em um
espectrofotômetro de matriz de diodos Hewlett Packard HP-8453A. Os espectros de sólido
foram obtidos em um espectrofotômetro Guided Wave Model 260 equipado com sonda de
fibra óptica, no modo de reflexão.

4.2.3. Caracterização eletroquímica dos clusters 4.1 e 4.2

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos em uma célula eletroquímica com arranjo
de três eletrodos, utilizando um eletrodo de Ag/AgNO3 como referência e uma solução 0,1 M
de TEAClO4 em acetonitrila como eletrólito. Para os voltamogramas das espécies em solução
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utilizou-se uma solução 1x10-3 M do analito e eletrodo de carbono vítreo como eletrodo de
trabalho. Para os voltamogramas das espécies adsorvidas em TiO2, utilizou-se como eletrodo
de trabalho um filme de TiO2 nanocristalino sensibilizado pelo cluster (conforme seção 2.2.5),
depositado sobre uma placa de vidro condutor (FTO).

4.2.4. Emulação de porta lógica

No experimento de emulação de porta lógica, procedeu-se à montagem da célula
fotoeletroquímica como o descrito na seção 2.2.6, utilizando-se o cluster trigonal de rutênio
4.1 ou 4.2 como sensibilizador.
Utilizou-se como fonte de luz monocromática no comprimento de onda de 350nm, a
fonte Spectral Luminator da Oriel, constituído por uma lâmpada de xenônio de 150 W e um
monocromador Czern-Turner num arranjo compacto. A esta fonte foi acoplada uma fibra
óptica para guiar o feixe de luz até a célula previamente montada.
Como fonte de luz na região do visível utilizou-se uma lâmpada de Xe de 150W da
Applied Photophysics acoplada a um filtro de interferência para seleção da faixa espectral
desejada. Os espectros de transmissão dos filtros utilizados encontram-se na figura 4.1.

A

B

Figura 4.1: Espectros de transmissão dos filtros utilizados para a emulação das portas lógicas XOR (A)
e INH (B).
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4.3. Resultados e Discussão

Os clusteres trigonais de rutênio têm uma riquíssima química de valência mista,
sendo objeto de estudo de inúmeros grupos de pesquisa principalmente por sua
eletroquímica[2-4], fotoquímica[5] e propriedades catalíticas[6]. Essa classe de moléculas é
caracterizada por possuir três átomos de rutênio em um arranjo triangular, com um íon óxido
no centro. Íons acetato atuam como ligantes-ponte unindo os íons de rutênio(III) que possuem
ainda um sítio de coordenação livre que pode ser ocupado, como mostrado na figura 4.2, por
exemplo, por ligantes piridina.
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Figura 4.2: Esquema com a fórmula estrutural do cluster simétrico [Ru3OAc6(L)3]+ onde L = piridina.

Os

clusteres

trigonais

de

rutênio

[Ru3OAc6(Py)2(PzCO2H)]PF6

(4.1)

e

[Ru3OAc6(Py)2(PyCO2H)]PF6 (4.2) foram sintetizados e caracterizados e suas potencialidades
como sensibilizadores em células fotoeletroquímicas de TiO2 foram avaliadas.
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Figura 4.3: Fórmulas estruturais dos clusteres assimétricos [Ru3OAc6(Py)3PzCO2H]- (4.1) e
[Ru3OAc6(Py)3PyCO2H]- (4.1), A e B, respectivamente e espectros de absorção deconvoluidos dos clusteres 4.1
(C) e 4.2 (D) em solução de acetonitrila. Espectro experimental (―), espectro calculado (++) e deconvolução
(gaussianas em cinza).

A atribuição das bandas dos espectros eletrônicos mostrados na figura 4.3 foi feita
com base na atribuição feita para compostos análogos[2, 7-9], assumindo o diagrama de orbitais
moleculares proposto por Cotton[8] e Baumman et al.[2] para o centro Ru3O. Assim, três
bandas de mais baixa energia (1, 2 e 3), vide tabela 4.1, correspondem a transições
intracluster. As bandas 4 e 5 correspondem a transferências de carga cluster → ligante e a
banda 6 é uma transição interna do ligante.
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Tabela 4.1. Comprimentos de onda das transições intracluster e de transferência de carga cluster →
ligante. Entre parêntesis encontram-se os valores de log de ε.
Transição
Ligante
Ác. Pirazínico

e” → a2’
(1)
712
(3,8)

a1’ → a2’
(2)
621
(3,6)

e' → a2”
(3)
490
(3,5)

TCC → L
(4)
375
(3,7)

TCC → Py
(5)
310
(3,9)

π → π*
(6)
261
(4,3)

697
(3,7)

612
(3,4)

505
(3,3)

410
(2,9)

320
(4,0)

232
(4,3)

4.1
Ác. Nicotínico
4.2

Os voltamogramas cíclicos em solução e dos clusteres adsorvidos em TiO2
encontram-se na figura 4.4. Nos voltamogramas de ambas as espécies em solução verificou-se
um conjunto de quatro ondas referentes a processos monoeletrônicos, na faixa de potencial
estudada. Elas apresentam comportamento quase-reversível com valores de ∆E ao redor de
60 mV. A atribuição dos pares redox foi feita por comparação com voltamogramas de
compostos análogos

[10]

, e é mostrada na tabela 4.2. O voltamograma do cluster 4.1 em

solução (figura 4.4A) apresenta desdobramento das ondas de oxidação e redução. Tal
comportamento foi atribuído a uma possível dimerização desta espécie.
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A

B

C

D

Figura 4.4: Voltamogramas cíclicos de filmes de TiO2 sensibilizados com 4.1 e 4.2 (B e D respectivamente) e de
4.1 e 4.2 (1x10-3 M) em solução de acetonitrila (0.1 M TEAClO4) (A e C respectivamente).

Tabela 4.2. Valores de E1/2 encontrados para os clusteres 4.1 e 4.2 em solução de acetonitrila (1x10-3
M) utilizando TEAClO4 0.1 M como eletrólito.
E1/2 / V vs EPH
Pares redox
RuIII RuIII RuII / RuIII RuII RuII

[Ru3OAc6(py)2(pyCO2H)]PF6

[Ru3OAc6(py)2(pzCO2H)]PF6

-1,60

-1,43

III

III

III

III

III

II

-0,26

-0,17

III

III

IV

III

III

III

0,78

0,83

III

IV

IV

III

III

IV

1,74

1,78

Ru Ru Ru / Ru Ru Ru
Ru Ru Ru / Ru Ru Ru
Ru Ru Ru / Ru Ru Ru

Para as espécies imobilizadas em TiO2 obteve-se os voltamogramas mostrados nas
figuras 4.4B e D. Somente o primeiro processo de oxidação e o primeiro de redução são
mostrados. Os potenciais obtidos são listados na tabela 4.3.
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Processos redox de sensibilizadores adsorvidos em superfícies de semicondutores
com alta Eg podem ser explicados em termos de processos de transferência de elétronsbucacos que permeiam a camada adsorvida de sensibilizador[11]. De acordo com esse modelo,
as moléculas adsorvidas no filme semicondutor, em regiões mais próximas do eletrodo de
FTO, são oxidadas (ou reduzidas) e as moléculas adjacentes são então oxidadas (ou
reduzidas) por transferência de elétrons-buracos. A observação de ondas anódicas e catódicas
mais largas nos voltamogramas das moléculas adsorvidas em TiO2, em relação às observadas
para as moléculas em solução, é provavelmente devida a uma dispersão nos potenciais redox
causada por inomogeneidades no filme nanoestruturado de TiO2.
No voltamograma obtido para as espécies imobilizadas em TiO2, a intensidade dos
picos anódico e catódico do primeiro processo de redução apresentam intensidades 3 vezes
superior à observada para os picos do primeiro processo de oxidação. Tal observação ainda
não encontrou explicação nos estudos realizados até este momento. A ocorrência de um
processo multieletrônico reversível na redução do cluster na superfície do semicondutor
parece improvável.

Tabela 4.3. Valores de E1/2 encontrados para os clusteres 4.1 e 4.2 adsorvidos em um filme de TiO2
sobre eletrodo de FTO utilizando TEAClO4 0.1 M como eletrólito.
E1/2 / V vs EPH
Pares redox

[Ru3OAc6(py)2(pyCO2H)]PF6

[Ru3OAc6(py)2(pzCO2H)]PF6

RuIII RuIII RuIII / RuIII RuIII RuII

-0,147

-0,0245

RuIII RuIII RuIV / RuIII RuIII RuIII

0,921

0,997

A

fotoresposta

da

célula

fotoeletroquímica

sensibilizada

com

o

cluster

[Ru3OAc6(Py)2(PzCO2H)]PF6 (4.1) revelou que, além da esperada corrente anódica atribuída
à absorção do próprio filme de TiO2 até cerca de 350 nm, ocorreu a inversão da fotocorrente
gerada observando-se uma banda de fotocorrente catódica de 350 a cerca de 550 nm, com
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máximo em torno de 420 nm. Tal inversão indica que, quando da irradiação em torno de
425 nm (transição intracluster e' → a2” e transferência de carga metal-ligante), o
sensibilizador no estado excitado está transferindo elétrons para o eletrólito, no lugar de
injetar elétrons no filme de TiO2, como é observado para os demais sensibilizadores de que se
tem notícia. A molécula de cluster oxidada seria então regenerada pela injeção de elétrons a
partir da banda de condução do TiO2. Alternativamente, para obter o mesmo efeito de
inversão de corrente, pode haver a supressão do estado excitado do cluster adsorvido, através
da injeção de elétrons da banda de condução do TiO2, seguida da transferência eletrônica do
cluster reduzido para o eletrólito..
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Figura 4.5: Espectros de foto-ação obtidos com os clusteres 4.1 (A) e 4.2 (B).

O cluster 4.2 foi sintetizado esperando-se obter a mesma fotoresposta, uma vez que
este possui potenciais redox próximos aos do cluster 4.1. De fato, o filme sensibilizado com o
cluster 4.2 tem um espectro de fotoação (figura 4.5B) que exibe uma corrente inversa
(catódica) quando irradiado na região da transição e' → a2” do centro Ru3O , mas esta
corrente inversa é proporcionalmente cerca de 15 vezes menor que a observada para o cluster
4.1 (tomando a banda do TiO2 com máximo em 350 nm como referência).
É improvável que a ligeira maior acidez do ácido pirazínico em relação a do ácido
nicotínico contribua significativamente para uma maior adsorção à superfície do
163

semicondutor, o que levaria a um melhor recobrimento da superfície e, conseqüentemente, a
uma maior fotocorrente. De fato, visivelmente, não foi possível observar qualquer diferença
de intensidade de adsorção entre os dois sensibilizadores.
Sendo o cluster 4.2 semelhante ao cluster 4.1 tanto em geometria quanto em potencial
eletroquímico, a diferença na fotoresposta sugere que a presença ou ausência do segundo
átomo de nitrogênio no anel responsável pela ligação do cromóforo na superfície do TiO2
pode estar induzindo a uma conformação molecular e/ou a uma comunicação eletrônica
importante no processo de injeção inversa, aumentando significativamente a velocidade de
transferência eletrônica do TiO2 para o cluster. Segundo esse resultado, esta deve ser a etapa
limitante da reação.
A análise do voltamograma do cluster 4.1 adsorvido em TiO2 (figura 4.4B) e dos
espectros UV-Vis correspondentes permitiu estimar a energia de seus orbitais de fronteira e
construir o diagrama de níveis de energia mostrado na figura 4.6 com base nas equações 1 e 2
abaixo [12].

*

EF ,redox (M * / M + ) = EF ,redox ( M / M + ) − ∆E0−0 (M / M * )

(1)

EF ,redox (M * / M − ) = EF ,redox ( M / M − ) + ∆E0−0 (M / M * )

(2)

*

Sendo *EF(M*/M+) e *EF(M*/M-), respectivamente, os potenciais redox dos dois pares M*/M+
(oxidação da espécie no estado excitado) e M*/M- (redução da espécie no estado excitado) de
uma molécula M, EF(M/M+) e EF(M/M-), os potenciais redox de oxidação e redução da
espécie M no estado fundamental, respectivamente, medidos eletroquimicamente e ∆E0-0 a
diferença de energia entre os níveis vibracionais v=0 da molécula no estado fundamental e no
estado excitado.
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Figura 4.6: Diagrama de níveis de energia para o cluster 4.1 adsorvido em filme de TiO2.

O diagrama mostra que, devido ao primeiro potencial de redução do cluster 4.1 ser
próximo a 0 V em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio (4,44 eV), a espécie no estado
excitado EF(1*/1-) tem energia (7,38 eV, considerando-se energia de excitação [∆E0-0] de 425
nm) menor que a banda de valência do TiO2, podendo, portanto, sofrer supressão redutiva. Ou
seja, elétrons da banda de valência do semicondutor, cujo limite superior situa-se em torno de
6,8 eV [13] são transferidos para a molécula de cluster no “estado excitado quente” (hot excited
state) que, por sua vez, promove a redução de espécies I2 (I3-) do eletrólito a I- (4,85 eV),
dando origem à corrente catódica observada[14]. Tal análise pode ser estendida para o cluster
4.2, cujas propriedades eletroquímicas são similares, situando-se seu EF(1*/1-) em 7,20 eV.
Por outro lado, a resposta fotoeletroquímica convencional é observada quando o filme
nanocristalino de TiO2 é excitado irradiando-se com luz de comprimento de onda adequado,
por exemplo 350 nm. Nesse caso, são geradas vacâncias na banda de valência do
semicondutor quando este é excitado, que podem receber elétrons do cluster no estado
fundamental (vide figura 4.6) oxidando-o. Por sua vez, a espécie oxidada tem potencial
suficiente para abstrair um elétron da espécie I–, oxidando-a a I2. Assim, o mecanismo de
funcionamento da célula fotoeletroquímica pode ser esquematizado como na figura 4.7:
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Figura 4.7: Esquema da porta lógica XOR em funcionamento, indicando o sentido convencional da fotocorrente
gerada.

A dependência do sentido da fotocorrente em função do comprimento de onda de
excitação observada nestas células fotoeletroquímicas pode ser relacionada à resposta de uma
porta lógica ou-exclusiva, XOR (figura 4.8). Assim, poderíamos ter quatro situações de
iluminação:

Tabela 4.4. Respostas amperométricas correspondentes às diferentes situações de iluminação para a
porta lógica XOR.
Irradiação

Corrente gerada

Resposta

Sem iluminação (0 – 0)

___

0

425nm (0 – 1)

Corrente catódica

1

350nm (1 – 0)

Corrente anódica

1

425 e 350nm (1 – 1)

Anulação da corrente

0

Ou seja, utilizando a irradiação em 350 e 425 nm como entradas (inputs), obtém-se a
resposta amperométrica mostrada na figura 4.8. Ao irradiar-se o dispositivo com luz
monocromática de 425 nm de comprimento de onda (entrada 0 – 1) obtém-se uma corrente
catódica de 13 µA (saída 1). Quando feixes de 350 e 425 nm são irradiados simultaneamente
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(entrada 1 – 1), observa-se uma corrente próxima a zero ou nula (saída 0). Já quando apenas
luz com 350 nm atinge o dispositivo (entrada 1 – 0), obtém-se uma corrente anódica de 13 µA
(saída 1). Finalmente, sem iluminação (entrada 0 – 0) a resposta observada é novamente uma
corrente próxima a zero (saída 0).
Este padrão de resposta reproduz a tabela da verdade (truth table) da figura 4.8,
verificada experimentalmente como mostra o fotocronoamperograma abaixo:
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Figura 4.8: Tabela da verdade para uma porta lógica ou-exclusiva e fotoresposta obtida em função do tempo
irradiando-se com luz de 425 e/ou 350 nm.

Além da porta lógica XOR que pôde ser emulada com sucesso, utilizando-se a
mesma célula fotoeletroquímica, é possível emular a porta lógica INH se usada uma
convenção de leitura de corrente diferente [15]. Como na porta XOR, aqui a leitura é feita na
forma de magnitude de corrente (módulo). Como resumido na tabela abaixo, ao irradiar-se o
dispositivo com luz monocromática com 350 nm de comprimento de onda (entrada 1 – 0)
obtém-se uma corrente anódica de ~1,5 µA, abaixo do limiar de corrente estipulado em 3 µA,
obtendo-se a saída 0. Quando feixes de 350 e 400 nm são utilizados (entrada 1 – 1), observase uma corrente de catódica de ~2,5 µA (saída 0). Já quando apenas um feixe de luz de 400

167

nm (figura 4.1B) atinge o dispositivo (entrada 0 – 1), obtém-se corrente acima do limiar
estipulado, resultando como saída a resposta 1. A fotoresposta do dispositivo é mostrada na
figura 4.9.

Tabela 4.5. Respostas amperométricas correspondentes às diferentes situações de iluminação para a
porta lógica INH.
Irradiação

Corrente gerada

Resposta

Sem iluminação (0 – 0)

___

0

350 nm (1 – 0)

Corrente anódica < 3µA

0

400 e 350nm (1 – 1)

Corrente catódica < 3µA

0

400nm (0 – 1)

Corrente catódica > 3µA

1

Figura 4.9: Tabela da verdade para uma porta lógica INH (direita) e fotoresposta obtida em função do tempo
irradiando-se com feixes de luz de 400 e/ou 350 nm.
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4.4. Conclusão

Uma lição que já aprendemos com os recentes avanços da eletrônica molecular é a de
que essa nova forma de computação deve divergir quanto à natureza da tecnologia CMOS,
fundamentalmente cartesiana, e se aproximar da forma como o cérebro realiza tarefas de
computação. O fantástico dispositivo cerebral tem sua potência, não na perfeição mas na
conectividade (qualidade e flexibilidade das sinapses). Hoje sabemos que um estímulo
externo, como uma imagem captada pelo aparelho visual, é transmitido para todo o cérebro,
sendo amplificado nas regiões capazes de processar tal informação e procurar ressonância
deste sinal com estruturas de dados previamente assimiladas (memória de curto ou longo
prazo) e assim dar sentido ao novo estímulo (tomar consciência). Hoje somos capazes [16] de
projetar sistemas complexos, tolerantes a defeitos, de altíssima conectividade em que é
possível localizar logicamente os componentes funcionais, deixando de ser essencial o
posicionamento específico e perfeito de cada componente. Novas arquiteturas de dispositivos
moleculares devem também suscitar o desenvolvimento de uma lógica não binária, tirando
proveito da capacidade extremamente flexível de comunicação das moléculas.
O estudo das células fotoeletroquímicas de TiO2 sensibilizado com clusteres de rutênio
permitiu a observação do fenômeno inédito de inversão do sentido de corrente em função do
comprimento de onda numa célula fotoeletroquímica de Grätzel. Tal fenômeno foi a base para
a demonstração de um novo conceito para a construção de portas lógicas XOR e INH
operando apenas por impulsos ópticos como entrada. Esse estudo resultou em uma importante
inserção na literatura e abre perspectivas para o desenvolvimento de sistemas moleculares
integrados que dêem origem a respostas lógicas mais complexas. Usando o mesmo sistema,
pretende-se, por exemplo inserir um transdutor molecular com a função de transformar a
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resposta amperométrica em uma resposta passível de ser lida por via óptica, por exemplo, por
uma mudança de absorção ou luminescência da molécula transdutora.
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CAPÍTULO 5 FIOS MOLECULARES
PORFIRÍNICOS
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5.1. Objetivos

Um dos grandes interesses na síntese da porfirina TBPyP (2.5) está em sua Química
supramolecular. Além das possíveis supermoléculas derivadas desta porfirina (ver capítulo 2),
seus derivados poliméricos são promissores no que diz respeito à utilização em dispositivos e
eletrônica molecular

[1-3]

. Por meio da coordenação com íons metálicos, seria possível a

concatenação de várias moléculas, formando redes bidimensionais ou polímeros
unidimensionais (fios moleculares). Na literatura encontra-se vários exemplos de redes bi e
tridimensionais formadas por agregados porfirínicos[4-6]. Os exemplos existentes de agregados
unidimensionais utilizam, em sua maioria, abordagens de ligação covalente[7, 8] ou interação
eletrostática[9-11] para a formação de fios ou feixes (rods) porfirínicos. Neste trabalho
objetivou-se a obtenção de fios moleculares porfirínicos via polimerização coordenativa com
íons Pd(II) e Cu(I), utilizando-se a porfirina sintetizada TBPyP como bloco de construção.

5.2. Experimental

5.2.1. Espectroscopia UV-Vís

Os espectros eletrônicos na região do UV-Vis foram obtidos em um
espectrofotômetro UV-Vis-NIR Shimadzu UV-3150, no IMS.
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5.2.2. Crescimento de filmes em nanogaps de ouro

Chips contendo quatro nanogaps de ouro (figura 5.1) foram limpos usando solução
de HCl 4M e, posteriormente, plasma de argônio em um Plasma Asher Yanaco modelo
LTA-102 com uma potência de 80W. Chips limpos, previamente caracterizados por SEM e
por curva I-V, foram imersos por 12 horas em uma solução de 4-mercapto piridina 10-3 M
em acetonitrila e, após lavagem com solvente puro, imersa por 15 minutos alternadamente em
soluções de Cu(CH3CN)4 10-3 M em acetonitrila e de TBPyP 10-4 M em diclorometano,
totalizando 20 imersões.
A verificação da formação dos filmes foi feita em um potenciostato Advantest R6245
de dois canais conectado a um sistema multi-sonda para medida de curvas I-V em cada
nanogap dos chips modificados, montados em uma câmara de vácuo (P < 2x10-4 Pa).

Figura 5.1: A: Fotomicrografia de um chip com 4 nanogaps (tamanho real do chip: 3x3 mm; quadrados brancos
correspondem aos pontos de contato). B: Imagem de MEV de um nanogag (barra de escala: 100 nm).

173

5.2.3. Preparação de amostras para microscopia

Na preparação de amostras por deposição de camadas por Langmuir-Blodgett,
utilizou-se um equipamento Nippon Laser & Electronics Lab., no IMS. As condições de
deposição dos filmes estão descritas na tabela abaixo (páginas 175 e 176).
Utilizou-se um canal microfluídico para a preparação de algumas amostras. Foi
utilizado um micro-canal IMT com 100 µm de largura, 40 µm de profundidade e 80 mm de
comprimento, em forma de Y. As soluções de entrada consistiram em uma solução de TBPyP
1.03x10-6 M em CH2Cl2 e uma solução de Cu(CH3CN)4 2,05x10-6 M em acetonitrila, ambas
com vazão de 5 µL/min.
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Coating
Idem
Idem

02
03
04
05
06
07
08

09

10

11

12

13

14

15
16

Método
de
Deposição
Casting/Canal
microfluídico

Número
da
Amostra
01

Mica
Mica

Vidro
Modificado*
Mica

Mica

Mica

Vidro
Modificado*
Idem/SDS
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Permitiu-se que 2 gotas da solução A diluída 1000x permanecesse sobre o substrato por 5
min. A solução foi então retirada por spin a 5.000 RPM.
Idem, utilizando a solução A original.
Idem à anterior, usando 10 segundos de permanência da solução.

Idem, exceto pelo substrato. Lâmina de vidro modificado foi imersa em uma solução 10-3 M
de SDS (5.2) em clorofórmio por uma hora.
250 µL de uma solução de TBPyP 9,4x10-6 M em DMF sobre a subfase.
Com P=0,5 mN/m2, 12µL Cu(CH3CN)4 4,56x10-4 M em acetonitrila foram adicionados.
Deposição quando a pressão era 2mN/m2.
48 µL de uma solução 10-4M de SDS em CHCl3 foram adicionados sobre a subfase. Com
pressão próxima a 0,2mN/m2, adicionou-se 50 µL da solução A. Depois de atingido o
equilíbrio do sistema, procedeu-se à deposição com pressão superficial de 2mN/m2.
Idem.

Soluções de entrada: a: TBPyP 1.03x10-6 M em CH2Cl2, b: Cu(CH3CN)4 2,05x10-6 M em
acetonitrila.
Vazão: 5µL/min. Várias trilhas feitas horizontalmente no substrato.
Idem. Vazão: 1µL/min. Número menor de trilhas.
Idem. Vazão: 5µL/min. Trilhas feitas por um fluxo contínuo da solução resultante.
Idem.
Idem. Vazão: 1µL/min. Várias trilhas feitas horizontalmente no substrato.
Idem. Permitiu-se que uma gota da solução resultante secasse sobre o substrato.
Idem. Com o substrato inclinado, permitiu-se que uma gota escorresse pelo substrato.
500µL da solução A sobre a subfase aquosa. Foi feita a deposição quando a pressão
superficial era 2 mN/m2.
Idem.

Vidro
Modificado*

Idem
Idem
Mica
Mica
Mica
Mica
Mica

Condições

Substrato

Tabela 5.1. Condições experimentais utilizadas no preparo das amostras discutidas neste capítulo.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

20
21
22
23
24
25

Vidro
Idem
Vidro
Modificado*
Mica
Vidro
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem, usando solução B centrifugada por 5 minutos a 1000 RPM.
Idem, centrifugando a 4000 RPM por 15 min.
Idem a 19, usando solução C.
Idem a 19, usando solução D.
Idem a 19, usando solução E

2 gotas da solução B depositadas com o substrato em posição inclinada ~30°.
Foram feitas trilhas com a solução B, usando um tubo capilar de polietileno.
Idem a 17 (Solução B)

*Substrato de vidro modificado pela imersão de uma lamínula de microscópio em uma solução 1 x 10-3 M de propil-1-fenil-3-trimetoxisilano
(5.1) em tolueno por 12 horas.
Solução A: Mistura estequiométrica (1:2) de uma solução 4.7x10-6 M de TBPyP em DMF (2,0 mL) com uma solução 9.45x10-4 M de CuI em
DMF (20,1 µL).
Solução B: 2 mL de uma solução 1x10-5 M de TBPyP em CH2Cl2 adicionada de 200 µL de uma solução 1x10-3 M de PdCl2 em DMF e
aquecida a 50oC por 5 horas.
Solução C: 2 mL de uma solução 1x10-5 M de TBPyP em CH2Cl2 adicionada de 200 µL de uma solução 1x10-4 M de PdCl2 em DMF e
aquecida a 50oC por 5 horas.
Solução D: 2 mL de uma solução 1x10-5 M de TBPyP em CH2Cl2 adicionada de 200 µL de uma solução 1x10-5 M de PdCl2 em DMF e
aquecida a 50oC por 5 horas.
Solução E: 2 mL de uma solução 1x10-5 M de TBPyP em CH2Cl2 adicionada de 200 µL de uma solução 1x10-3 M de Cu(CH3CN)2 em
acetonitrila aquecida a 50oC por 5 horas.

Casting
Idem
Idem

17
18
19
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5.2.4. Análise microscópica (eletrônica, de tunelamento e óptica)

Parte das amostras preparadas foi analisada por microscopia óptica, utilizando-se um
microscópio Olympus BX60M acoplado a uma câmera digital Hamamatsu C4742-95. Todas
as imagens mostradas neste capítulo, referentes a filmes de espécies supramoleculares da
TBPyP foram obtidas utilizando-se o modo de campo escuro, com magnificações entre 100 e
2500x.
Todas as análises de AFM foram feitas usando tapping mode com cantiléver OMCIACI60BN-A2.
As imagens de microscopia eletrônica foram obtidas em um equipamento Jeol JSM
6700.

5.3. Resultados e Discussão

A análise espectroscópica mostrou indício da formação de agregados porfirínicos em
solução por coordenação com íons Pd2+ e Cu+ (figura 5.2).
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Figura 5.2: Espectros eletrônicos de soluções em diclorometano da porfirina TBPyP () em presença de íons
Pd2+ (- - -), solução B, e íons Cu+ (......), solução E. Amostras preparadas como descrito na seção 5.2.3.

Nestes espectros pode-se observar um significativo alargamento da banda Soret em
relação à da solução original de porfirina livre e um deslocamento do máximo de absorção
desta banda para o vermelho, indicando coordenação e interação entre anéis porfirínicos. Uma
modificação no perfil das bandas Qs, tanto no caso da espécie TBPyP.Cux como no caso da
espécie TBPyP.Pdx, indica que houve metalação do anel porfirínico em alguma extensão.
A

B

Figura 5.3: Evolução temporal de uma solução 2,7 x 10-6 M de TBPyP em DMF a qual foram adicionados 10
eq. de PdCl2, sob aquecimento a 60°C, monitorada por espectroscopia UV-Vis (A) e espectroscopia de
fluorescência (B).
178

No caso da coordenação com íons Pd2+, monitorando-se a fluorescência das espécies
formadas, foi possível observar que a coordenação e concomitante formação de agregados
moleculares ocorre lentamente, nas condições testadas. A supressão da fluorescência (figura
5.3B) ocorre pela coordenação com o íon de átomo pesado (aumento do acoplamento spinórbita) e pela proximidade entre os anéis porfirínicos das espécies formadas. Pode-se observar
que o rendimento de fluorescência das espécies formadas continua caindo ao longo de várias
horas de reação, o que denota um contínuo crescimento dos oligômeros de coordenação
durante este período.
A natureza dos oligômeros formados depende da geometria dos complexos
resultantes da coordenação com diferentes íons metálicos. A utilização de íons Cu(I) induz à
formação de complexos tetraédricos entre os ligantes bipiridina da TBPyP (figura 5.4A). A
conformação da TBPyP deve então levar à formação de dímeros estáveis ligados por dois
grupos bipiridina de cada molécula de porfirina. O crescimento desse dímero orienta à
formação de arranjos lineares de moléculas de TBPyP, como na figura 5.5A. A coordenação
com íons Pd(II), por sua vez, induz à formação de complexos quadrado-planares entre estes
ligantes (figura 5.4B). Assim, deduz-se a formação de estruturas supramoleculares como a
mostrada na figura 5.5B, em que cada molécula de porfirina pode se ligar a outras quatro via
coordenação com íons Pd2+.
A

B

Figura 5.4: Estruturas moleculares dos complexos [Cu(BPy)]+ (A) e [Pd(BPy)]2+ (B) otimizadas por método
semi-empírico (PM3), utilizando o programa Hyper ChemTM.
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A

B

Figura 5.5: Prováveis estruturas precursoras de fios moleculares formadas pela coordenação entre moléculas de
TBPyP de íons Cu+ (A) e Pd2+.
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Formado o complexo mostrado na figura 5.5B, há vários mecanismos possíveis para
a formação de fios moleculares a partir desta espécie. Tomando como premissa o fato de que
os fios formados são os produtos termodinâmicos da coordenação entre as moléculas de
porfirina, via coordenação com íons de metais de transição, isto é, que as espécies formadas
são as mais estáveis, pode-se propor mecanismos plausíveis.
É preciso ter em mente que o complexo mostrado na figura 5.6B (e 5.4B) é composto
de quatro moléculas de TBPyP em planos diferentes e paralelos, ou seja, as moléculas 1 e 2
estão em um plano superior e as moléculas 3 e 4 estão em um plano inferior, segundo a nossa
representação. Uma vez formado o complexo precursor, a próxima molécula de TBPyP a
ligar-se a esse oligômero tem 8 sítios de coordenação possíveis, nas moléculas 1, 2, 3 e 4,
todos equivalentes em termos cinéticos e termodinâmicos. Supondo a ligação da molécula 5
na molécula 2 (figura 5.6C), torna-se termodinamicamente mais favorável a ligação
subseqüente da molécula 6 na posição mostrada na figura 5.6C, através da ligação a dois sítios
de coordenação, isto é, as moléculas 4 e 5. Todas as outras posições levariam à formação de
uma ligação através de apenas um sítio de coordenação. Através deste mecanismo sempre
seriam formadas estruturas planares com a simetria do complexo precursor. Estas estruturas
planares podem agregar-se por meio de interações π formando estruturas alongadas pelo
empilhamento das mesmas, como na figura 5.6D.
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A

B

C

D

Figura 5.6: Representação esquemática da molécula de TBPyP (A), da estrutura supramolecular precursora dos
fios moleculares TBPyPPdx, em vista perpendicular ao plano dos anéis porfirínicos e em vista lateral (B),
possível mecanismo da formação dos fios moleculares derivados desta espécie (C e D).

A possibilidade de verificação da formação destas espécies supramoleculares quando
da visita ao laboratório do Prof. Takuji Ogawa (IMS) em Okazaki, Japão, direcionou parte do
tempo dispensado naquele laboratório na tentativa de obtenção e caracterização destes
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materiais de diferentes modos. Duas abordagens principais foram utilizadas: a tentativa de
observação direta via microscopia (eletrônica, de tunelamento e óptica) e a tentativa de
observação da formação das espécies supramoleculares em nanogaps de ouro via mudanças
de condutividade e posterior caracterização elétrica.
No preparo de amostras para microscopia de tunelamento (AFM) aspectos como
concentração superficial, substrato e método de deposição dos filmes são vitais na tentativa de
observação de nanoestruturas. Uma série de amostras foi preparada tendo em vista otimizar as
condições de observação das espécies desejadas (ver seção 5.2.3). A indisponibilidade do
equipamento para análise de todas as amostras em tempo real (enquanto as amostras iam
sendo preparadas) tornou necessária a eleição de algumas amostras prioritárias para análise.
Assim, abaixo são apresentadas as análises de apenas uma pequena parte das amostras
preparadas.
A polimerização coordenativa com íons Cu+, que tendem a gerar complexos
tetraédricos, deve levar à formação de espécies unidimensionais (fios moleculares). Assim,
tentou-se promover a orientação dos fios moleculares formados com a utilização de um canal
microfluídico para facilitar a observação (amostras 1 a 7), de modo a formar filmes
anisotrópicos com moléculas orientadas para facilitar a caracterização via microscoopia. Uma
solução da porfirina e outra de Cu(CH3CN)4 foram injetadas em um canal microfluídico em
Y, objetivando-se a formação da espécie supramolecular na interface das duas soluções. As
diferentes formas de deposição utilizadas com esse aparato (seção 5.2.3) visaram o controle
da concentração superficial, variando-se o número e a forma de deposição das trilhas com
auxílio de um tubo capilar de polietileno, e a verificação da possibilidade de real orientação
dos fios moleculares.
Todas as tentativas de observação de nanoestruturas nas amostras preparadas por esta
técnica resultaram infrutíferas. Em alguns casos foram observados pequenos agregados
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circulares dispersos pelo substrato, mas no caso da amostra 6 o material depositado recobriu o
substrato de mica uniformemente, não podendo ser observada qualquer estrutura bem definida
(figura 5.7A).
A

B

Figura 5.7: AFM tapping mode de A) amostra 06 sobre mica, obtida por casting (escala do perfil topográfico: 6,9
nm x 1,6 µm) e B) amostra 11 sobre mica, obtida por L-B (escala do perfil topográfico: 6,0 nm x 1,6 µm).

Uma técnica particularmente interessante para a preparação de amostras para
microscopia é a deposição de filmes pela técnica Langmuir-Blodgett (L-B). Neste caso
procedeu-se à dispersão da solução do complexo previamente preparado sobre a subfase para
posterior submersão do substrato. Infelizmente, as análises de AFM realizadas não indicaram
a presença de material sobre os substratos utilizados em quantidades significativas (figura
5.7B).
A possibilidade de o polímero formado, uma espécie carregada, estar migrando para
o seio da subfase aquosa, levou à alternativa de dispersão do polímero sobre a fase aquosa
após a adição de uma quantidade do surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS) suficiente para
exercer uma pressão superficial de 1,6 mN/m2, o que garantia um recobrimento incompleto da
área superficial da subfase. A figura 5.8 abaixo ilustra o andamento do experimento (amostras
12 e 13, seção 5.2.3).
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Figura 5.8: Isoterma de deposição de um filme de [TBPyPCu2]nI2n na presença de uma submonocamada de SDS.

Esta condição permitiria, uma vez as moléculas de SDS estando na superfície da
subfase, que o polímero carregado se ligasse a estas e permanecesse na superfície, sendo
facilitada sua deposição e observação microscópica.
A análise por AFM das amostras feitas por este método (figura 5.9) mostrou que,
quando utilizou-se mica como substrato houve um extenso recobrimento do mesmo, havendo
a presença de agregados circulares de cerca de 15 nm de diâmetro. Quando utilizou-se vidro
modificado como substrato (substrato lipofílico) observou-se a presença de estruturas
alongadas, com orientação vertical como o esperado, considerando-se o movimento de
descida do suporte do substrato na deposição. É provável que a concentração relativamente
grande de SDS tenha recoberto as moléculas do polímero que eventualmente estivessem
adsorvidas na superfície hidrofílica do substrato de mica no caso da amostra 12. No caso da
amostra 13, houve a adsorção de uma camada de SDS ao substrato lipofílico e o polímero
ligado ao mesmo permaneceu na superfície, podendo ser observado na microscopia de força
atômica. As estruturas alongadas observadas nesta amostra têm cerca de 20 nm de largura e
poderiam corresponder a fios moleculares agregados da espécie [TBPyPCu2]nI2n. Mas esta
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conclusão não é inequívoca devido à presença de moléculas de SDS que são interferência
importante neste ensaio.

A

B

Figura 5.9: AFM tapping mode de A) amostra 12, sobre mica (escala do perfil topográfico: 2,6 nm x 450 nm) e
B) amostra 13, sobre vidro modificado (escala do perfil topográfico: 2,3 nm x 140 nm).

Tentativas de preparação de amostras por casting foram inicialmente mal sucedidas
havendo, como no exemplo exibido abaixo (figura 5.10), adsorção de quantidade excessiva de
material no substrato, impossibilitando a observação das estruturas desejadas.

Figura 5.10: AFM tapping mode da amostra 14, depositada por casting em mica.
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A impossibilidade de análise de todas as amostras preparadas por AFM, como seria o
mais desejável, levou à busca de alternativas como a microscopia óptica, que funcionaria
como filtro para selecionar as amostras mais promissoras para posterior análise por AFM.
Na observação de amostras já citadas aqui por microscopia óptica não foi possível
identificar estruturas fibrilares como o esperado. A preparação de amostras utilizando Pd2+ no
lugar de Cu+ e modificando algumas condições como temperatura e concentração (ver seção
5.2.3) resultou em observações mais animadoras.
Usando a técnica de campo escuro foi possível observar na amostra 19 estruturas
alongadas, como fios, com comprimento e largura bastante regulares, por toda a superfície do
substrato (figura 5.11).

Figura 5.11: Micrografias ópticas da amostra 19 em vidro modificado.

A análise por MEV de amostras sobre substratos não condutores, como o vidro
utilizado aqui, é desaconselhável por problemas de carregamento da amostra (acúmulo de
carga devido ao feixe de elétrons não atingir um substrato condutor) o que prejudica a
qualidade da imagem obtida. Devido à urgência e ao insucesso em preparar a mesma amostra
sobre substrato de ouro, recorremos ao estudo da amostra 19 por MEV, tomando os cuidados
possíveis para minimizar os problemas causados pelo acúmulo de carga elétrica durante a
varredura. Apesar das dificuldades encontradas durante a obtenção das imagens pôde-se
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observar os fios formados pela espécie supramolecular, verificando-se uma grande
homogeneidade nos fios obtidos, que apresentaram largura monodispersa de cerca de 50 nm
(figura 5.12).

Figura 5.12: Imagens de MEV da amostra 19 sobre vidro modificado.

Em amostra preparada da mesma forma (ver seção 5.2.3, amostra 25), utilizando
agora íons cobre, pôde-se também observar estruturas alongadas como a mostrada na figura
5.13A, mas, neste caso, mais raras, sendo a maior parte da amostra composta de agregados
como o mostrado na figura 5.13B.
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A

B

Figura 5.13: Micrografias ópticas da amostra 26 em vidro.

Enquanto a análise por AFM da amostra 25, assim como de suas derivadas, não
revelaram a presença de qualquer nanoestrutura, a análise por microscopia de força atômica
de amostras preparadas como a amostra 19 revelaram os fios moleculares da espécie
[TBPyP.Pdn]Cl2n.
As imagens obtidas por AFM mostradas na figura 5.14 revelam em maior detalhe os
fios moleculares obtidos via coordenação com íons Pd2+. Estas estruturas apresentam-se com
cerca de 50 nm de altura e 200 nm de largura. A altura obtida por AFM coincide com a
largura verificada por MEV (figura 5.12). A maior largura obtida por AFM pode ser atribuída
a um efeito de formato de ponta, sendo plausível admitir-se que os nanofios obtidos têm
forma semi-cilíndrica.
É interessante observar um padrão existente na topografia dos nanofios. Nota-se uma
estrutura estriada ao longo do fio, mantendo uma inclinação constante de 72º em relação ao
eixo longitudinal. Esse tipo de estrutura não deve ser confundido com um artefato visto que
sua inclinação em relação ao eixo se mantém, não importando o sentido de varredura.
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Figura 5.14: AFM tapping mode de amostras de [TBPyP.Pdn]Cl2n em diclorometano depositada por casting em
vidro modificado.

A outra abordagem para observação da formação das espécies supramoleculares foi a
tentativa de crescer os fios entre nanogaps de ouro via auto-montagem por imersão em
soluções da porfirina precursora (TBPyP) e do íon metálico desejado. Como a intenção
consistia na observação de mudanças de condutividade e posterior caracterização elétrica dos
nanogaps modificados, faz-se necessária a caracterização dos eletrodos com nanogaps
limpos, antes da modificação. Vários chips com nanogaps foram caracterizados por MEV e
por curva I-V. Abaixo, é mostrado um exemplo de caracterização (figura 5.15), onde observa-
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se um espaçamento entre eletrodos de cerca de 15 nm e uma curva I-V simétrica em que
observa-se apenas uma corrente de tunelamento da ordem de 1 nA na faixa de potencial
varrida.

A

B

Figura 5.15: A) Imagem de MEV de um nanogap limpo e B) curva I-V para este eletrodo.

Foram feitas várias tentativas de formação dos fios moleculares conectando os
eletrodos separados por nanogaps, utilizando íons Cu+ e Pd2+, conforme o descrito na seção
5.2.2. Em nenhuma delas pôde-se observar mudança significativa nas curvas I-V obtidas. A
observação direta da formação da junção dos nanogaps com os fios moleculares é difícil,
sendo o único indício disponível a condutividade medida nas curvas I-V. Assim, tudo indica
que não houve formação da junção molecular desejada. Como a modificação dos nanogaps é
uma tarefa demorada, não foi possível um estudo mais aprofundado, mudando condições de
formação dos fios moleculares, no período de estada no IMS.
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5.4. Conclusão
O derivado porfirínico sintetizado, TBPyP (2.5), mostrou-se particularmente
interessante na obtenção de sistemas supramoleculares via coordenação com metais de
transição e abre a possibilidade para a obtenção de nanomateriais funcionais com aplicações
em dispositivos fotoeletroquímicos, eletrocatálise e eletrônica molecular.
No trabalho realizado no IMS foi possível observar a formação de fios moleculares
com a porfirina TBPyP na presença de PdCl2. A formação dessas espécies poliméricas, ou
pelo menos a observação das mesmas em filmes depositados, provou ser criticamente
dependente da natureza do substrato. Só foi possível a observação de nanofios em substrato
apolar (vidro modificado com monocamada lipofílica), enquanto que as tentativas de observar
essas estruturas sobre substratos polares (mica e vidro comum) foram infrutíferas. A
observação direta (via microscopia) das mesmas estruturas utilizando-se íons Cu+ ainda não
foi possível, apesar de haver indícios espectroscópicos da formação das mesmas.
Não houve indício de obtenção de fios moleculares por auto-montagem entre
nanogaps (separação entre eletrodos de cerca de 10 nm). A possibilidade de os fios obtidos
não serem bons condutores é uma hipótese a ser considerada. A medida de condutividade dos
fios depositados por AFM condutivo não foi bem sucedida . Tal medida é importante para a
avaliação de possíveis aplicações em eletrônica molecular.
A deposição de filmes por L-B mostrou ser um método bastante versátil na
preparação de filmes moleculares. A utilização de uma submonocamada de SDS para manter
as espécies carregadas formadas na superfície da subfase parece ser uma boa estratégia,
apesar de não ter sido possível observar a formação de fios moleculares mas apenas de
agregados alongados.
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CAPÍTULO 6 NANOPARTÍCULAS
REATIVAS DE OURO
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6.1. Objetivos

O objetivo principal deste estudo foi o desenvolvimento de nanopartículas reativas de
ouro que pudessem servir de bloco de construção de materiais híbridos a serem incorporados
em células fotovoltaicas.
Estas novas nanopartículas oferecem a vantagem de, apesar de serem bastante
estáveis em fase sólida, serem passíveis de uma rápida funcionalização em condições amenas
em solução, tornando possível a obtenção de uma vasta gama de materiais funcionais para
diversas aplicações, variando-se a natureza da espécie molecular utilizada.
Através da modificação (funcionalização) destas nanopartículas pretende-se modular
as

propriedades

fotoeletroquímicas

de

seus

materiais

derivados,

conferindo-lhes

funcionalidades de interesse. O principal alvo deste estudo foi a obtenção de um material
híbrido, em fase sólida, capaz de substituir o eletrólito líquido atualmente utilizado em células
solares sensibilizadas por corante.

6.2. Experimental

6.2.1. Síntese e caracterização

1,63 g de brometo de tetraoctilamônio foram dissolvidos em 60 mL de tolueno e
adicionados a uma solução aquosa de HAuCl4 (0,30 g/22,5 mL de H2O) em um balão de
fundo redondo. A mistura foi agitada até que a fase aquosa se tornasse incolor e a fase
orgânica adquirisse coloração avermelhada. A fase aquosa foi então removida e a fase
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orgânica lavada com uma solução tampão de borato (Na2B4O7.10H2O 2 mM, pH ≈ 9,0). A
temperatura foi ajustada para 30 °C e 0,15 mL de t-dodecanotiol foi adicionado, mudando a
coloração de avermelhada para alaranjada. Depois de cerca de uma hora, uma solução de
NaBH4 (0,3 g/19 mL de tampão borato) foi adicionada sob agitação. A fase aquosa foi
removida e a fase orgânica seca com Na2SO4(s), filtrada e concentrada num evaporador
rotatório. O produto foi precipitado pela adição de etanol, sendo subseqüentemente
centrifugado, lavado com etanol, seco sob vácuo e armazenado em refrigerador. Obteve-se
assim 250mg de produto que foi caracterizado por microscopia eletrônica de transmissão.

6.2.2. Estudo cinético

Os experimentos cinéticos foram realizados utilizando-se um sistema dotado de uma
seringa com solução de nanopartículas e outra de ligante, ambas em tolueno. No caso das
porfirinas, preparou-se uma solução mãe de concentração 1,7 mM utilizando-se uma mistura
3:1 de tolueno:clorofórmio. As soluções de ligante nas diferentes concentrações utilizadas
foram obtidas pela diluição da solução mãe utilizando-se tolueno como solvente.
Por meio da aplicação de pressão em um êmbulo comum às duas seringas, ambas as
soluções foram encaminhadas por meio de tubos finos de teflon até um misturador onde foi
promovida a homogeneização rápida da mistura. A solução resultante do misturador foi
direcionada para uma célula de fluxo para a leitura da absorbância em um espectrofotômetro
Hewlett Packard HP-8453A operando no modo cinético. A velocidade de coleta foi de um
espectro por segundo. As curvas cinéticas foram obtidas monitorando-se a absorbância em
720 nm para todos os ligantes utilizados.
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6.2.3. Obtenção de filmes automontados

Uma placa de vidro recoberta com óxido de estanho dopado com íons fluoreto (FTO)
com cerca de 3 cm2, previamente limpa, foi imersa em uma solução metanólica de ácido
isonicotínico (2.8) (1,8x10-4M) por cerca de 2 horas, sendo posteriormente lavada com
metanol para a retirada do excesso de ligante da superfície do vidro condutor. Após a
modificação da superfície a placa de vidro foi alternadamente imersa em soluções de 4-TPyP
(Absorbância513nm=1,8) em tolueno/CHCl3 (1:1) e de nanopartículas de ouro (Abs.520=0,47)
em tolueno, por seis minutos, lavando-se a superfície com o respectivo solvente entre cada
imersão. Repetiu-se o processo quantas vezes as necessárias para obter-se filmes com 10, 20 e
30 bicamadas (AuNP-TPyP).
Quando bolachas de silício recobertas com filme de ouro foram utilizados como
substrato, na primeira etapa de modificação da superfície, substituiu-se a solução de ácido
isonicotínico por uma solução metanólica de 4-mercapto piridina (6.1) 1,0x10-4 M.

6.2.4. Microscopia (AFM e MEV)

Os filmes obtidos por automontagem coordenativa como o descrito acima foram
caracterizados morfologicamente utilizando-se microscopia eletrônica por varredura (MEV) e
microscopia de força atômica (AFM). Este último experimento foi realizado utilizando-se um
microscópio PicoSPM I (Molecular Imaging) com controlador PicoScan 2100 acoplado ao
MAC Mode Controler. Para aquisição das imagens foram utilizadas velocidade de varredura
em torno de 1 Hz com resolução de 256 pontos por linha usando uma "amplitude de setpoint"
em torno de 60% da amplitude livre de oscilação. Todas as análises de AFM realizadas no
IMS foram feitas usando tapping mode com cantilever OMCI-ACI60BN-A2. As imagens de
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microscopia eletrônica de varredura obtidas no IMS foram obtidas em um equipamento Jeol
JSM 6700.

6.2.5. Cosensibilização em células de Grätzel

Quatro filmes (A, B, C e D) de TiO2 depositados como o descrito na seção 2.1.4
foram sensibilizados com uma solução 1x10-4 M de 4-TPyP em tolueno/CHCl3 1:1 (imersão
por 12 horas). Depois de extensivamente lavados, os filmes B, C e D foram imersos em uma
solução de nanopartículas de ouro reativas em tolueno (Abs.520nm=0,82) por 1 hora. Depois de
lavados com tolueno, os filmes C e D foram imersos novamente na solução de 4-TPyP por 1
hora. Depois de lavado, o filme D foi imerso na solução de nanopartículas por mais uma hora.

6.2.6. Medidas de condutividade

Na técnica CITS (Current Imaging Tunneling Spectroscopy) são medidas curvas I-V
simultaneamente à obtenção da imagem topográfica do filme no modo contato. Após a
determinação da altura num determinado ponto a ponta de prova é retraída e posicionada
numa posição um pouco acima do ponto de contato. Nessa condição forças atrativas atuam
sobre a ponta de prova fazendo-o defletir em direção à superfície da amostra, fazendo o
contato elétrico. Em seguida é feita a varredura de corrente-potencial aplicando-se potencial
no substrato e aterrando-se a ponta de prova.
A técnica PCI-AFM (Point Contact Current Imaging Atomic Force Microscopy) é
similar ao CITS, mas neste caso, ao invés de se utilizar o modo contato para se obter a
topografia, esta é medida no modo tapping e a curva I-V é medida no modo contato
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aplicando-se uma força de cerca de 10 nN no cantiléver. Neste caso também se obtém uma
matriz 128 x 128 de curvas I-V.

6.3. Resultados e Discussão
Nas sínteses convencionais de nanopartículas de ouro (AuNP), um excesso de
moléculas do estabilizante, normalmente um tiol, é adicionado de forma a garantir um
recobrimento completo das nanopartículas e portanto sua estabilidade tanto na fase sólida
quanto em solução (ver capítulo 1). No método de síntese utilizando o método de Brust
modificado, desenvolvido por Araki et alli. [1], as condições de síntese foram otimizadas para
a formação de uma camada incompleta de t-dodecanotiol na superfície das AuNPs. As
nanopartículas foram obtidas com diâmetro médio de 3,2 nm, verificado por microscopia
eletrônica de transmissão (figura 6.1). O histograma mostrado na figura 6.1 indica que as

No de partículas

Comprimento / nm

AuNPs obtidas apresentam uma distribuição de tamanhos relativamente estreita.

Diâmetro da AuNP / nm

Comprimento / nm

Figura 6.1: Imagem de TEM de amostra coletada numa grade de carbono de uma interface água/ar e respectivo
histograma do diâmetro das nanopartículas.
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A análise elementar de uma amostra das AuNPs obtidas por este método revelou que,
supondo um diâmetro médio de 3,2 nm, cada nanopartícula está ligada a cerca de 100
moléculas de t-octanotiol. Sabendo-se que o t-octanotiol utilizado na síntese era uma mistura
de isômeros e tomando como base a molécula do 2,2’-dimetil-hexanotiol, pode-se estimar a
área recoberta pelo estabilizante. Considerando-se um raio dinâmico de 6,7 Å para este tiol,
obtém-se para 100 moléculas do mesmo uma área de cerca de 1430 Å2. Uma vez que para
uma partícula esférica de 3,2 nm de diâmetro tem-se 3220 Å2 de área superficial, estima-se
que as AuNPs sintetizadas têm cerca de metade de sua área superficial protegida.

Figura 6.2: Representação esquemática da nanopartícula de ouro semi-passivada com um t-dodecanotiol.

O nível de passivação obtido mostrou-se suficiente para estabilizar as AuNPs em
fase sólida e permitir a permanência das mesmas em solução, evitando-se a agregação e
conseqüente precipitação. Não obstante, o recobrimento incompleto na superfície da
nanopartícula permite a pronta funcionalização por moléculas coordenantes contendo grupos
tiol ou piridina, por exemplo, pelo mecanismo de coordenação. Estas propriedades fazem com
que as novas nanopartículas de ouro sejam reativas, ainda que protegidas por t-dodecanotiol.
Para verificar a reatividade das nanopartículas sintetizadas frente a diversos ligantes
contendo grupos funcionais piridina e tiol, foram realizados ensaios cinéticos acompanhados
por espectroscopia UV-Vís. O monitoramento foi realizado acompanhando-se a variação da
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banda de ressonância de plasmon da nanopartícula (máximo de abs. em 520 nm) ou o
aumento da absorbância na região de 720 nm devido à adsorção das espécies moleculares em
sua superfície e/ou eventual agregação (figura 6.3 e 6.4). Variou-se a concentração de ligante
adicionado, mantendo sempre um excesso de ligante em relação aos sítios de coordenação
disponíveis nas nanopartículas de ouro.
Com a adição de ligantes capazes não só de coordenar-se à superfície das AuNPs
mas também de fazer pontes entre nanopartículas, promovendo a interação entre as mesmas,
nos ensaios realizados pôde-se identificar alguns mecanismos de interação. Na discussão de
resultados que se segue define-se como fusão o processo através do qual duas ou mais
nanopartículas interagem via contato direto entre as superfícies metálicas, ocorrendo a união
destas nanopartículas, o que é observado como um aumento de tamanho da nanopartícula.
Agregação é o processo de interação de várias nanopartículas a curta distância, intermediada
por um ligante-ponte, sendo observado o aparecimento de uma banda em comprimentos de
onda de maior energia (> 600 nm), referente ao acoplamento de campos elétricos no espaço
inter-partícula.
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Figura 6.3: Espectros em função do tempo típicos, após mistura de uma solução de nanopartículas de ouro com
os ligantes indicados. Tempo em segundos na legenda interna. Concentração de AuNP = 87 mg/L.
Concentrações dos ligantes nos ensaios mostrados: [3-TPyP] = 4,25 µM; [4-TPyP] = 4,25 µM; [2-Aldrithiol] =
25,5 µM; [4-Merc. Py] = 170 µM; [MPyTPP] = 25,5 µM em tolueno.

Comparando-se os três derivados porfirínicos utilizados como ligantes, 3-TPyP, 4TPyP e MPyTPP pode-se verificar alguns traços distintivos. Enquanto, através do
monitoramento do espectro eletrônico da 4-TPyP e da MPyTPP, fica claro o aparecimento de
uma banda em torno de 700 nm, devido ao acoplamento de éxcitons entre AuNPs agregadas,
tal comportamento, no caso da 3-TPyP, é dificilmente diferenciado do alargamento da banda
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de plasmon da AuNP referente à modificação da superfície da mesma quando da coordenação
do ligante. Isso mostra que a 4-TPyP e a MPyTPP são capazes de promover a agregação de
AuNPs, enquanto que , no caso da 3-TPyP, a agregação é menos eficiente. É provável que a
4-TPyP, após a ligação de um número suficiente de moléculas, esteja ligada à superfície da
AuNP por um ou dois anéis piridínicos, em uma orientação normal à superfície, deixando um
ou dois anéis piridínicos livres para a interação com outra AuNP. No caso da 3-TPyP, devido
à posição do átomo de nitrogênio no anel piridínico (meta), é provável que suas moléculas se
orientem diagonalmente em relação à superfície, tornando a ligação entre duas AuNPs menos
estável devido à competição entre as demais moléculas de porfirina e as moléculas de tdodecanotiol presentes na superfície. A diferença na coordenação dessas duas porfirinas
também se manifesta na cinética de modificação (figuras 6.5 A e B). Enquanto a 3-TPyP,
monitorando-se a absorção em 720 nm, apresenta um período de indução onde o aumento de
absorbância é precedido por um processo de cinética mais lenta, a 4-TPyP apresenta um
brusco aumento de absorbância sem qualquer período de indução. Essa diferença pode estar
relacionada com o posicionamento diagonal das moléculas de 3-TPyP quando ligadas à
superfície. O posicionamento necessário para que haja um choque efetivo da molécula de 3TPyP com a superfície da nanopartícula leva a esta apresentar o que pode-se denominar raio
dinâmico efetivo maior, em relação à molécula de 4-TPyP, por exemplo, que tem
essencialmente o mesmo volume. Esse raio dinâmico maior faz com que o impedimento
estérico imposto pelas moléculas de t-dodecanotiol presentes na superfície seja mais efetivo.
No caso da MPyTPP, há apenas um anel piridínico (sítio de coordenação) por molécula, o que
leva à conclusão de que a agregação das AuNPs, neste caso, seja promovida pela interação
entre as nuvens π de moléculas de porfirina ligadas a diferentes nanopartículas.
Quanto aos ligantes tiólicos testados, aldritiol e tiofenol, estes apresentaram
comportamento similar entre si, tanto cinético quanto espectroscópico. Ambos ligam-se
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fortemente às AuNPs, observando-se um alargamento da banda de plasmon com máximo em
520 nm, mas não são capazes de promover a agregação das mesmas. As forças de van der
Waals, que no caso da MPyTPP são suficientes para promover a agregação, nesse caso não
são o suficiente para vencer o impedimento estérico gerado pelas moléculas de t-dodecanotiol.
Em tempos mais longos de reação provavelmente observar-se-ia a substituição das moléculas
de t-dodecanotiol pelas de ligante em solução, com a conseqüente agregação das AuNPs.
Já a molécula de 4-mercaptopiridina pode atuar como ponte, pois possui dois sítios
de coordenação posicionados linearmente. Observa-se então um alargamento da banda de
plasmon seguido pelo aparecimento de uma nova banda em comprimento de onda próximo a
700 nm devido à agregação das AuNPs.
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Figura 6.4: Cinética de reação de AuNPs monitorando-se a absorbância em 720 nm após a adição de diferentes
concentrações de tiofenol (A) e aldrithiolTM (B) e respectivos gráficos de kobs vs concentração de ligante
indicando tendência à saturação (X’).
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Uma análise dos dados cinéticos obtidos foi realizada considerando-se uma cinética
de pseudo-primeira ordem[2]. Mantendo-se um excesso dos ligantes em relação à concentração
de nanopartículas, a equação diferencial 6.2 pode ser reescrita, resultando em uma velocidade
de reação dependente de uma constante de velocidade (kobs) e da concentração de
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nanopartículas (eq. 6.4). Substituindo-se a equação 6.4 na equação 6.3 e plotando-se kobs em
função da concentração de ligante, pode-se chegar a uma constante de velocidade da reação
estudada (eq. 6.5).

−

k
AuNP + Ligante 
→
P

(6.1)

d [ AuNP]
d [ Ligante]
=−
= k .[ AuNP].[ Ligante]
dt
dt

(6.2)

v = k .[ AuNP].[ Ligante]

(6.3)

v = kobs .[ AuNP]

(6.4)

kobs = k .[Ligante]

(6.5)

O tratamento das curvas cinéticas não é trivial, pois não se trata de espécies
moleculares mas nanopartículas com vários sítios de coordenação, cuja reatividade diminui
em função do tempo de reação. Além disso há vários processos dificilmente isolados como
modificação de superfície, agregação, fusão e precipitação, todos concorrendo para o aumento
da absorção em 720 nm. Há uma componente cinética referente à ocupação inicial da
superfície livre da nanopartícula e, pouco tempo depois de iniciada a reação, o impedimento
estérico causado pela presença do passivante t-dodecanotiol e de moléculas do ligante na
superfície da nanopartícula, começa a ser relevante, introduzindo uma segunda componente
que se modifica com o avançar da reação[3]. Assim, o tratamento realizado nos permite avaliar
a velocidade média da reação de funcionalização antes de se atingir o limiar em que se
observa uma brusca diminuição da reatividade superficial das nanopartículas.
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Tabela 6.1. Constantes cinéticas obtidas para a reação de modificação de AuNPs reativas com
diversos ligantes.
Ligante

k (x10–6 s)

Tiofenol (6.4)

2,4 x 10-4

2-Aldrithiol (6.3)

2,3 x 10-4

4-TpyP (3.1)

5,6 x 10-4

3-TpyP (6.2)

1,5 x 10-4

MPyTPP (3.2)

1,9 x 10-5

Os valores de kobs foram obtidos considerando-se apenas as velocidades iniciais das
reações, uma vez que as curvas cinéticas têm perfil multiexponencial, pelas razões descritas
acima. A inclinação da reta obtida do gráfico de kobs vs concentração do ligante (figuras 6.4 e
6.5X’) forneceu uma estimativa da constante cinética relacionada à formação da ligação
nanopartícula-ligante. As constantes cinéticas calculadas foram muito similares mesmo entre
ligantes tiólicos e piridínicos, apesar da conhecida diferença entre as constantes de
estabilidade de ligação destas duas classes de ligantes com relação a superfícies de ouro. A
esse respeito há que se considerar que os ligantes piridínicos utilizados têm pelo menos dois
pontos de coordenação que aumentam a probabilidade estatística de colisão efetiva, o que
pode contrabalançar a menor constante de formação de complexos desses ligantes em relação
aos ligantes tiólicos monodentados utilizados. A constante cinética obtida para o ligante
piridínico MPyTPP é uma ordem de grandeza inferior às demais, provavelmente por ter
afinidade à AuNP similar aos demais ligantes piridínicos utilizados mas possuir apenas um
ponto de ancoragem.
É preciso ressaltar que as constantes cinéticas obtidas são apenas estimativas, visto
que o tratamento dos dados mostrou-se consideravelmente complexo e fora do escopo deste
trabalho.
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Tendo verificado a possibilidade de se obter nanopartículas modificadas em reações
muito rápidas, partiu-se para a obtenção de filmes de nanopartículas funcionalizadas com 4TPyP por montagem coordenativa, utilizando-se como substrato vidro condutor (FTO) e
bolacha de silício recoberto com filme de ouro (Au/Si). Depois da devida limpeza e
modificação da superfície do substrato (seção 6.1.3), os filmes foram confeccionados por
montagem coordenativa, camada por camada, alternando-se a deposição de nanopartículas e
4-TPyP.

Figura 6.6 : Esquema do filme híbrido de AuNP utilizando a porfirina 4-TPyP como ligante, depositado sobre
FTO. As moléculas de ligante conectando as AuNPs lateralmente e as moléculas de t-dodecanotiol foram
suprimidas para manter a clareza da figura.

Por intermédio dos espectros eletrônicos tomados a cada deposição de uma bicamada
(4-TPyP sobre uma monocamada de nanopartículas) observou-se a perfeita linearidade da
relação no de bicamadas/absorbância em 426 nm (Soret) ou em 520 nm (plasmon) (figuras 6.7
e 6.8), mostrando que a quantidade de material depositado em cada bicamada foi idêntica, ao
longo dos filmes construídos com até 30 bicamadas (maior espessura tentada). Verificou-se o
mesmo comportamento para os filmes depositados sobre Au/Si.
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0,7

0,7

Absorbância / u.a.

0,6

Absorbância / u.a.

0,6
0,5

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,4

0

5

10

15

20

25

30

Número de bicamadas

0,3
0,2
0,1
0,0
400

500

600

700

800

900

Comprimento de onda / nm

Figura 6.8: Espectros eletrônicos de bicamadas de AuNP/4-TPyP deposidadas sobre substrato de Au/Si. Gráfico
interno: absorbância monitorada em 520nm.

Os filmes obtidos desta forma apresentaram alta transparência e homogeneidade,
como foi verificado através de microscopia eletrônica de varredura (figuras 6.10 a 6.12). Nas
micrografias abaixo, dos filmes com 10, 20 e 30 bicamadas, depositados sobre bolacha de
silício recoberto com ouro, foi observada uma superfície bastante homogênea e de baixa
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rugosidade. Utilizando MEV e AFM pôde-se avaliar a organização estrutural destes filmes.
Na figura 6.9 observa-se a estrutura granular do substrato de ouro utilizado. É possível
observar (figura 6.10) que o filme contendo 10 bicamadas do material híbrido recobre
totalmente a superfície do substrato e conserva a morfologia granular do substrato. É possível
também observar o arranjo compacto das nanopartículas na superfície do material. No caso
dos filmes com 20 e 30 bicamadas (figuras 6.11 e 6.12, respectivamente) a homogeneidade
dos filmes é mantida e ainda é possível observar um arranjo compacto das nanopartículas na
superfície.

Figura 6.9: Imagens de MEV do filme de ouro limpo sobre silício.

Figura 6.10: Imagens de MEV do filme com 10 bicamadas de AuNP/4-TPyP sobre ouro.
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Figura 6.11: Imagens de MEV do filme com 20 bicamadas de AuNP/4-TPyP sobre ouro.

A

B

C

Figura 6.12: Imagens de MEV do filme com 30 bicamadas de AuNP/4-TPyP sobre ouro (A e B). AFM tapping
mode (C).

Imagens de topografia/condutividade, obtidas por CITS, dos filmes híbridos com
AuNP/4-TPyP mostraram, além da homogeneidade morfológica, uma homogeneidade quanto
à condutividade medida para estes filmes. Nestas imagens, regiões que aparecem em preto
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representam regiões de alta condutividade (corrente > 1µA) e regiões em branco, de baixa
condutividade.
A

B

C

Figura 6.13: Imagems topográficas / condutimétricas (esquerda / direita) dos filmes híbridos de AuNPTPyP com 10 (A), 20 (B) e 30 bicamadas (C). As imagens condutimétricas correspondem a medidas realizadas
aplicando-se um potencial de -0,5 V. As regiões escuras indicam alta condutividade (corrente acima de 1 µA).
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Figura 6.14: Curva I-V medida por PCI de uma amostra de AuNP-TPyP com 30 bicamadas.

Pode-se observar que os filmes híbridos possuem alta condutividade. No caso dos
filmes com 10 bicamadas depositadas, sucessivas varreduras parecem tornar o filme menos
condutor (imagens omitidas). Tal efeito pode ser devido a uma maior fragilidade deste filme
que sofreu modificações em sua superfície durante a análise. Os outros filmes, com 20 e 30
bicamadas, permaneceram com o mesmo perfil de corrente-potencial após várias varreduras.
A curva I-V medida para o filme com 30 bicamadas mostra um perfil típico de material
semicondutor, indicando a modulação do comportamento elétrico do material devido à
presença das moléculas de ligante.
As propriedades dos filmes de nanomateriais híbridos para a preparação de junções
fotoeletroquímicas foram avaliadas. De fato foram feitas várias tentativas de confecção de
uma fotocélula utilizando um filme híbrido de nanopartículas de ouro, com 4-TPyP como
ligante ponte (AuNP-TPyP), como elemento fotoativo. Tentou-se substituir o filme de
porfirina por um filme AuNP-TPyP em células com a configuração abordada no capítulo 3
desta tese. Desta forma, não obteve-se qualquer fotoresposta. Uma hipótese possível para este
insucesso é a de que o contato elétrico entre o filme de AuNP-TPyP e o filme de V2O5 seja
dificultado pelas diferentes naturezas químicas dos mesmos, ou seja, a lipofilicidade do
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primeiro e a hidrofilicidade do último. Para contornar este problema depositou-se por spincoating um filme fino de polipirrol (PPy) sobre o filme de AuNP-TPyP, obtendo-se uma
célula com a configuração: FTO/AuNP-TPyP/PPy/V2O5. Pode-se inferir analisando-se a
fotoresposta que ocorre fotoinjeção de elétrons no filme de V2O5 a partir do filme de
nanopartículas. Valores baixos de fotocorrente eram esperados visto a pequena quantidade de
material fotoativo presente (4-TPyP). As curvas I-V obtidas mostram um comportamento
simétrico e quase ôhmico, refletindo a alta condutividade destes filmes.
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Figura 6.15: A) Fotocronoamperograma e B) Curva I-V típica de uma célula AuNP/4-TPyP/polipirrol/V2O5.

A sensibilização de filmes de TiO2 com o material híbrido AuNP-TPyP também foi
testada. Filmes denominados A, B, C e D de TiO2 sensibilizado com o material híbrido
AuNP-TPyP foram preparados como descrito no item 6.1.5, de forma a obter a seguinte
configuração na superfície do semicondutor:

Filme A: TiO2/4-TPyP
Filme B: TiO2/4-TPyP/AuNP
Filme C: TiO2/4-TPyP/AuNP/4-TPyP
Filme D: TiO2/4-TPyP/AuNP/4-TPyP/AuNP

214

Devido à fraca interação da molécula de 4-TPyP com a superfície de TiO2, o filme
sensibilizado com a mesma levou a um índice de conversão fóton-corrente de apenas 4,4% em
420 nm (Soret). Os filmes B e D que continham AuNP como última camada sensibilizante
foram atacados pela solução do eletrólito (I-/I3-), como esperado, sofrendo lixiviação devido à
alta concentração de 4-butil piridina no mesmo, que passou a competir com o ligante 4-TPyP,
levando, então, as nanopartículas, anteriormente adsorvidas, para a solução. Apesar de ainda
apresentarem IPCE em 420 nm superiores ao do filme A, 5,5 e 5,2% respectivamente, suas
curvas I-V mostram nitidamente uma diminuição no fator de preenchimento. O filme C,
contendo duas camadas de 4-TPyP, sendo uma destas a última camada sensibilizante,
apresentou o maior IPCE em 420 nm (5,7%) e o maior fator de preenchimento, com um
significativo ganho em corrente de circuito fechado (20%). Este resultado demonstra que a
presença das nanopartículas de ouro foi capaz tanto de promover uma melhor separação de
cargas como também de transportar elétrons gerados na última camada de porfirina até a
superfície do semicondutor.
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Figura 6.16: IPCE (A) e comportamento IxV (B) de células de Grätzel dos filmes A, B, C e D.

Estes resultados sugerem que a utilização deste material híbrido como substituto do
eletrólito líquido em células fotoeletroquímicas depende do desenvolvimento de junções
eficientes entre o sensibilizador, o material híbrido nanoestruturado e o contra-eletrodo.
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Ademais, para uma efetiva atuação como contato em células fotovoltaicas, é imprescindível o
favorecimento de uma eficiente separação de cargas, ou seja, o filme deve favorecer o
transporte de elétrons em um sentido. Para isso, como forma de modular os potenciais
eletrônicos ao longo do filme híbrido, levando à geração de um gradiente de potencial, que
levaria a uma eficiente separação de cargas, planejou-se confeccionar filmes com diferentes
ligantes.
Para testar a utilização destes filmes como contato responsável pela regeneração do
sensibilizador oxidado após a injeção de elétron no filme de semicondutor, pensou-se em duas
estratégias. Uma seria a montagem da célula de Grätzel sem o eletrólito líquido. Por meio de
entradas no espaçador presente entre os eletrodos de FTO, sucessivos banhos das soluções
apropriadas seriam infiltrados de forma a crescer o filme híbrido até fazer o contato entre o
FTO contra-eletrodo e o filme de TiO2 sensibilizado. Como esta estratégia envolve a
utilização de um espaçador fino o suficiente para manter um espaço estreito o bastante para
que o crescimento do filme híbrido se dê em um tempo plausível (sem exigir a formação de
um filme muito espesso), deixou-se essa estratégia em segundo plano. Outra estratégia seria a
deposição do filme híbrido sobre o filme de TiO2 sensibilizado, seguida da deposição por
evaporação de um contato metálico de Au. Investiu-se nesta última.
Montou-se filmes de material híbrido contendo 30 bicamadas sobre filmes
nanoestruturados de TiO2 sensibilizados com o corante N3. Utilizou-se como ligantes ponte as
moléculas de 4-TPyP e do cluster [Ru3O(Ac)6(4,4’-BPy)3]PF6, figura 6.17.
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A

B

Figura 6.17: Espécies utilizadas como ligantes de AuNPs em filmes híbridos. [Ru3O(Ac)6(4,4’-BPy)3]PF6 (A) e
4-TPyP (B).

Nas figuras 6.18A e 6.18B são apresentadas as curvas I-V dos dispositivos montados
com os ligantes 4-TPyP e [Ru3O(Ac)6(4,4’-BPy)3]PF6 respectivamente, nos regimes de claro
(irradiação AM 1,5; 100 mW.cm-2) e escuro. Para ambos os dispositivos observa-se, além de
uma baixa eficiência, um fator de preenchimento que evidencia o surgimento de uma alta
resistência interna. Considerando-se a condutividade relativamente alta dos filmes híbridos e
supondo-se a formação de um bom contato entre este filme e o contato metálico depositado,
conclui-se que a comunicação eletrônica entre as moléculas de sensibilizador e as primeiras
camadas do filme híbrido não é eficiente. De fato, neste ensaio preliminar utilizou-se o
corante N3 devido à sua conhecida eficiência de injeção de elétrons no TiO2, porém, contavase com uma comunicação eletrônica significativa entre as moléculas deste e as moléculas dos
ligantes devido à interação entre orbitais π dos mesmos. Tal interação talvez não tenha sido
suficiente para garantir a injeção de elétrons a partir do filme híbrido, sendo necessária a
utilização de um sensibilizador que interaja mais diretamente com as AuNPs, por exemplo,
pela presença de grupos piridina livres.
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A

B

Figura 6.18: Comportamento I-V dos dispositivos confeccionados com [Ru3O(Ac)6(4,4’-BPy)3]PF6 (A) e
4-TPyP (B) nos regimes de claro (---) e escuro (―).

Quando uma varredura cíclica de potencial é efetuada para ambos os dispositivos no
regime de escuro, observa-se uma pronunciada histerese nas curvas I-V. Comportamento
similar foi observado para sistemas compostos de moléculas de baixo peso molecular
dispersas em filmes poliméricos [4-7] e nanopartículas metálicas dispersas em semicondutores
orgânicos [8, 9].

C

Figura 6.19: Comportamento I-V do dispositivo confeccionado com 4-TPyP (ampliação da fig. 6.18).

Tal comportamento elétrico pode e tem sido explorado no sentido de desenvolver
dispositivos de memória não volátil

[10]

. Esses sistemas são comumente denominados de

memória resistiva (RRAM), uma vez que aplicando pulsos elétricos adequados alterna-se
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entre estados de alta e baixa condutividade. A transição entre estes estados pode estar
relacionada à transição em um sistema bi-estável ou a um processo capacitivo (como deve ser
o caso no sistema aqui estudado). A leitura da memória é realizada através de um pulso de
menor potencial, capaz de sondar o estado de condutividade.
Entende-se que nos dispositivos montados neste estudo, o filme de TiO2 tem papel
coadjuvante, não sendo incluso nas discussões que se seguem.
Como o reportado por vários grupos

[11-14]

, cargas espaciais podem se acumular na

interface metal/semicondutor orgânico, contrapondo-se (screening) ao campo elétrico, o que,
por sua vez limita a injeção de carga na camada semicondutora. No caso da curva obtida
utilizando-se o filme AuNP-TPyP (figura 6.19), durante a varredura inicial de 0 a -0,2 V, uma
carga espacial de elétrons é formada, sendo distribuída ao longo do filme, conforme o
potencial aumenta (1). Quando o sentido de varredura é invertido, de um potencial negativo
para 0 V, o dispositivo, tendo retido sua distribuição de carga espacial, dificulta a injeção de
carga subseqüente, resultando em uma corrente menor (2). Um pequeno potencial negativo
(Voc) é necessário para balancear o efeito de carga espacial e manter corrente zero. Em
potencial zero, uma corrente diferente de zero é observada (Isc), originada pelo fluxo de cargas
armazenadas para o circuito externo. Varrendo-se de 0 a +0,2 V, a corrente positiva aumenta
devido à injeção de elétrons a partir do eletrodo de Au e cargas espaciais voltam a se formar
no filme (3). Invertendo-se o sentido de varredura (4) as cargas armazenadas se opõem ao
potencial aplicado causando uma diminuição da corrente [15].
Com base neste comportamento pode-se utilizar os filmes híbridos como dispositivos
de memória, como mostrado no amperograma da figura 6.20.
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Figura 6.20: Amperograma demonstrando comportamento de memória de um dispositivo FTO/TiO2/N3/AuNPTPyP/Au.

Após a aplicação de um pulso de 1,0 V e 5 s de duração, o dispositivo está
“carregado”, no estado que podemos chamar 1. Com a aplicação de um potencial sonda de
0,1 V, a carga espacial acumulada se opõe à injeção de portadores de carga, obtendo-se uma
corrente baixa (-0,02 µA), característica do estado 1. A aplicação de um pulso de -1,0 V leva
o dispositivo para um estado 0, após o qual a aplicação do potencial sonda (0,1 V) obtém-se
uma corrente mais alta, de 0,02 µA, típica do estado 0.
Um parâmetro importante para a avaliação de um dispositivo é o tempo de
retenção[10], isto é, o tempo durante o qual um dispositivo é capaz de reter a informação
contida nele. Quando maior esse tempo, menos freqüente deve ser a renovação dessa memória
(regeneração), o que acarreta economia de energia. Pelo gráfico mostrado na figura 6.21 vê-se
que após um tempo relativamente curto, cerca de 80 segundos depois da aplicação de um
potencial de +0,8 e -0,8 V, a resposta de corrente obtida aplicando-se um potencial sonda de
0,08V não mais permite a distinção entre os estados 0 e 1.
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Figura 6.21: Variação em função do tempo da resposta de corrente do dispositivo para a aplicação de um
potencial sonda de 0,08 V após a aplicação de um pulso de +0,8 V (▲) e -0,8 V (▼) por 5 s.

A rápida degeneração da memória gravada nestes dispositivos está diretamente
relacionada

com

a

facilidade

com

que

as

cargas

acumuladas

nas

interfaces

metal/semicondutor orgânico dissipam-se, atingindo o circuito externo ou recombinando no
seio do filme. O fato é que as moléculas presentes nos interstícios das nanopartículas de ouro
(t-dodecanotiol e 4-TPyP ou cluster de rutênio) promovem uma comunicação eletrônica
relativamente eficiente entre as mesmas, permitindo o transporte de portadores de carga e,
portanto, a volatilização da memória. Uma possibilidade para contornar este problema é a
utilização, como ligantes entre as AuNPs, de moléculas que permitam um maior isolamento
elétrico entre as mesmas, o que resultaria em um maior tempo de retenção de memória. Um
exemplo de ligante com esse perfil seria o derivado porfirínico mostrado na figura 6.22.
Infelizmente, na única tentativa de confeccionar um dispositivo utilizando esta molécula
como ligante, um provável erro na deposição do contato metálico provocou a formação de um
curto-circuito, danificando o dispositivo.
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Figura 6.22: Estrutura de um derivado porfirínico de ácido lipóico utilizado como ligante em filmes híbridos.

6.4. Conclusão

Nanopartículas de ouro protegidas com t-dodecanotiol passíveis de rápida
funcionalização com espécies moleculares contendo substituintes piridínicos, tiólicos e
ditiólicos foram sintetizadas e caracterizadas, abrindo a possibilidade de se preparar inúmeros
nanomateriais funcionalizados por auto-montagem coordenativa.
Filmes híbridos de nanopartículas de ouro com 4-TPyP e outros ligantes, preparados
por auto-montagem coordenativa, apresentaram baixa resistência elétrica e propriedades
fotovoltáicas, demonstrando sua possível aplicação como substituto do eletrólito líquido em
células de Grätzel.
A pronunciada histerese observada no comportamento voltamétrico de filmes
híbridos foi utilizada para demonstrar a possibilidade de utilização de variações dos
dispositivos aqui estudados como dispositivos de memória.
O estudo desenvolvido durante este trabalho, no sentido de estabelecer uma
estratégia de obtenção de nanomateriais híbridos com características elétricas moduláveis,
abriu perspectivas de utilização desses materiais em aplicações de alto interesse científico e
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tecnológico que vêem atualmente sendo exploradas pelo grupo do LQSN, principalmente nas
áreas de eletrocatálise, eletroanálise e memória molecular.
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