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RESUMO 

Polímeros conjugados (PC) são materiais de interesse por pesquisadores 

desde meados dos anos 1970, mas somente em 1990 deu-se início a uma era 

promissora com a confecção de diodos poliméricos emissores de luz. Esse fato 

consolidou os polímeros conjugados como materiais ativos na eletrônica e 

opto-eletrônica molecular. Este trabalho teve como objetivos confeccionar 

filmes finos por spin coating e OLEDs à base de MEH-PPV com e sem 

antioxidantes além de caracterizá-los por Espectroscopia no UV-Vis, 

Espectroscopia de Impedância e por medidas elétricas DC.  Através de estudo 

da Fotodegradação pode-se observar que os filmes com o antioxidante 

Norbixina apresentou maior estabilidade. Estes resultados corroboraram para 

que OLEDs com o aditivo Norbixina apresentassem menores valores de 

Capacitância em relação aos demais dispositivos, indicando um número 

pequeno de armadilhas quando em funcionamento. Foi verificado através de 

estudos de polarização possíveis efeitos de cargas incorporadas durante o 

processo de funcionamento dos OLEDs quando realizadas medidas de 

corrente DC, capacitância e impedância nos dispositivos. Observou-se que por 

polarização direta o efeito capacitivo não sofreu grandes variações, porém o 

efeito resistivo foi mais favorecido. Nas medidas de Corrente versus tensão 

observou-se que por polarização direta as cargas inerentes no material são 

estimuladas além de dependerem da velocidade do campo aplicado.  

 

Palavras-chave: Antioxidantes, impedância, OLEDs 
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ABSTRACT 

Conjugated polymers (PC) are materials of interest by researchers since the 

mid-1970s, but only in 1990 was started a promising era with the making-

emitting polymer diodes. This fact consolidated the conjugated polymers as 

active materials in electronics and opto-electronic molecular. This study aimed 

to fabricate thin films by spin coating and OLEDs based on MEH-PPV with and 

without antioxidants in addition to characterize them by UV-Vis Spectroscopy, 

Impedance Spectroscopy and DC electrical measurements. Through study of 

photodegradation can be seen that the films Norbixin with antioxidant showed 

increased stability. These results confirm that OLEDs with Norbixin additive 

presented smaller Capacitance values compared to other devices, indicating a 

small number of traps when running. It has been found through studies of 

possible polarization effects loads incorporated during the operating process 

performed when the OLEDs DC current measurements, capacitance and 

impedance on the devices. It was observed that a forward bias the capacitive 

effect did not suffer large variations, but resistive effect was most favored. In the 

current vs. voltage measurements revealed that a forward bias inherent loads 

on the material are stimulated beyond dependence on the speed of the applied 

field. 

Key-words: antioxidants, impedance, OLEDs 
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1. INTRODUÇÃO  

Polímeros conjugados (PC) são materiais de interesse por 

pesquisadores desde meados dos anos 1970, quando a alta condutividade 

nestes materiais foi descoberta no poliacetileno dopado (Shirakawa et al, 1977 

& Heeger, 2001). Os primeiros trabalhos em PC dopados deu lugar ao 

desenvolvimento de materiais para servir a uma gama de aplicações, desde 

monitores ultrafinos de alta resolução para iluminação, circuitos flexíveis, 

células fotovoltaicas, entre outros. 

Outro grande avanço na utilização de polímeros conjugados, ocorreu  

em 1990 com a confecção de diodos poliméricos emissores de luz, do Inglês, 

Polymer Light Emmiting Diodes, (PLEDs), que foram fabricados pela primeira 

vez no grupo do Prof. Friend, na Universidade de Cambridge – UK, usando 

poli(p-fenileno vinileno) (PPV) como camada emissiva
 

(Burroughes et al, 1990). 

Esse fato consolidou os polímeros conjugados como materiais ativos na 

eletrônica e opto-eletrônica molecular. 

O MEH-PPV - poli[2-metóxi 5-(2’-etil-hexiloxi)-1,4-p-fenileno-vinileno] 

-  é um polímero semicondutor derivado do PPV e muito utilizado como camada 

ativa em dispositivos eletroluminescentes, tais como os OLEDs (Diodos 

Orgânicos Emissores de Luz). Grupos laterais alcóxi (grupo contendo carbono, 

hidrogênio e oxigênio) foram adicionados à cadeia do PPV para formar o MEH-

PPV, que resultam em um deslocamento no espectro da luz emitida para a 

região do vermelho (aproximadamente 600 nm). A introdução desta cadeia 

lateral facilita o processo de solubilização do polímero, aumentando o 

espaçamento entre as cadeias e podendo assim, facilitar a absorção do 

solvente por parte do material. No entanto com relação ao seu precursor PPV, 

o MEH-PPV possui uma grande vantagem, sendo solúvel em sua forma 
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conjugada em alguns solventes orgânicos, como por exemplo, clorobenzeno, 

tetrahidrofurano, clorofórmio e o tolueno (Juhari, 2006 & Reshak et al, 2013). 

Um OLED é um diodo emissor de luz em que a camada ativa é 

eletroluminescente e consiste em uma fina película de um composto orgânico 

que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. Esta camada de 

semicondutor orgânico situa-se entre dois eletrodos (cátodo e ânodo); 

normalmente, pelo menos, um destes eletrodos é transparente (Geffroy, 2006). 

O uso desta tecnologia tem sido limitado pelo tempo de vida 

relativamente curto dos dispositivos. A falha ocorre em poucos minutos de 

operação em condições ambientes. Tem sido observado que estes dispositivos 

têm tempos de vida significativamente mais longos em atmosferas inertes ou 

quando devidamente encapsulados. Esta degradação é atribuída a vários 

mecanismos, como a arquitetura do dispositivo, níveis de concentração do 

polímero e solvente na solução, deposição do polímero e dos eletrodos, a 

cristalização dos sólidos orgânicos, fotoxidação, temperatura, cargas espaciais, 

reações eletroquímicas na interface metal-polímero e migração de espécies 

iónicas (Scholz et al, 2015; Schaer et al, 2001; Nowy et al, 2009 & Low, 2002). 

A fotoxidação causa a perda de conjugação tornando um polímero 

semicondutor em isolante, ou seja, ela reduz drasticamente o tempo de vida útil 

dos dispositivos eletrônicos (Parker et al, 1999; Scott et al, 1996 ; Cumpston et 

al, 1995 & Cumpston et al, 1997). Estes defeitos estruturais causados pela luz 

e oxigênio, podem ser minimizados com o controle reacional através do uso de 

moléculas antioxidantes. Certos aditivos já foram aplicados em polímeros 

semicondutores para melhorar a eficiência dos dispositivos, tais como: grafeno, 

nanopartículas de ouro (Scholz et al, 2015). 
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Com base neste contexto, no primeiro capítulo da dissertação foi 

realizada uma revisão sobre Polímeros Eletroluminescentes e OLEDs. No 

segundo capítulo foram reportados resultados da Fotodegradação dos filmes 

de MEH-PPV com e sem os aditivos LCC e Norbixina, bem como resultados 

das propriedades elétricas dos OLEDs à base de MEH-PPV. E no terceiro 

capítulo os resultados preliminares do estudo de polarização em OLEDs 

desses dispositivos foram apresentados. 
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RESUMO 

O aumento na vida útil dos dispositivos orgânicos eletroluminescentes, 

permitiram que estes entrassem no mercado de iluminação em 2013, tendo 

bilhões de dólares já arrecadados. O MEH-PPV-poli[2-metóxi-5-(2’-etil-

hexiloxi)-1,4-p-fenileno-vinileno] é um polímero semicondutor derivado do PPV 

e muito utilizado como camada ativa para dispositivos eletroluminescentes. Nos 

últimos quase 30 anos de pesquisa em OLEDs, uma série de estudos foi 

realizada para descobrir e superar os processos de falhas e de degradação 

que causam curtos tempos de vida nos dispositivos, tais como o uso de 

aditivos. Durante as últimas décadas, uma ampla seleção de diferentes 

técnicas analíticas foram usadas para investigar os mecanismos e causas da 

degradação  tais como: medidas de IxV (corrente-voltagem), Espectroscopia de 

Impedância, elipsometria, Espectroscopia no Infravermelho, Raman, 

Espectroscopia no UV-visível, Microscopia de Força Atômica, Espectroscopia 

Fotoeletrônica no Ultravioleta ou de Raios X, entre outras. De todos os 

mecanismos mencionados de degradação conhecidos, Fotodegradação, 

Reações Eletroquímicas e altas Tensões de operação, a literatura propõe a 

introdução de camadas injetoras, tanto como o encapsulamento como soluções 

de tais problemas. Em contrapartida a perda de flexibilidade dos dispositivos 

pelo encapsulamento, abre um leque de oportunidades para o uso de aditivos 

antioxidantes com o objetivo de aumentar o tempo de vida útil. 

 

Palavras-chave: OLEDs, degradação, MEH-PPV 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The increase in service life of the organic electroluminescent devices, allowed 

them to enter the lighting market in 2013, and billions of dollars already 

collected. The MEH-PPV, poly [2-methoxy-5- (2'-ethyl-hexyloxy) -1,4-p-

phenylene vinylene] is a semiconductor polymer derived from PPV and used as 

an active layer for electroluminescent devices. Additionally, it has a great 

advantage being soluble in their conjugated form in some organic solvents, 

such as chlorobenzene, tetrahydrofuran, chloroform and toluene. In the past 

almost 30 years of research in OLEDs, a number of studies was conducted to 

find processes and overcome the failures and degradation causing short life 

time in devices such as the use of additives. During the last decades, a wide 

selection of different analytical techniques were used to investigate the 

mechanisms and causes of degradation such as IxV measures (current-

voltage), impedance spectroscopy, ellipsometry, Infrared Spectroscopy, Raman 

Spectroscopy UV- visible, Atomic Force Microscopy, Ultraviolet Photoelectron 

Spectroscopy in or X-rays, among others. All mechanisms mentioned known 

degradation, photodegradation, Electrochemical reactions and high operating 

voltages, literature proposes the introduction of injection layers, much as the 

encapsulation as such troubleshooting. However loss of flexibility of the devices 

by encapsulation, opens a range of opportunities for the use of antioxidant 

additives in order to increase the lifetime. 

 

Key-words: OLEDs, degradation, MEH-PPV 
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1. INTRODUÇÃO 

OLEDs têm alcançado grande progresso e interesse no mercado 

tecnológico de displays desde 1990 quando Tang e Van Slyke inventaram o 

primeiro dispositivo orgânico emissor de luz com base em moléculas pequenas 

(Bradley et al, 1990 & Tang, 1987). OLEDs são conhecidos por seu alto 

potencial em aplicações em monitores de visualização, placas de sinalização e 

em iluminação. Há mais de 100 anos, Pochettino começou o desenvolvimento 

de semicondutores orgânicos, com a descoberta do efeito fotoelétrico em 

cristais de antraceno (Pochettino, 1906). Vincentt et al, em 1982, desenvolveu 

pela primeira vez dispositivos eletroluminescentes de filmes finos, depositados 

sob vácuo e com base em antraceno amorfo. 

O aumento na vida útil e na eficiência dos dispositivos orgânicos 

eletroluminescentes, permitiram que estes entrassem no mercado de 

iluminação em 2013, proporcionando a vários milhares de milhões dólares 

arrecadados (Reineke et al, 2009). Segundo a IDTechEx, o mercado de 

displays de OLEDs cresceu de 6 bilhões de dólares em 2012 para mais de 10 

bilhões em 2013. Previsto do mercado crescer para cerca de 17,5 bilhões de 

dólares em 2015 e 25 bilhões até 2017 (OLED News, 2013). 

Em 2015 a LG® Electronics anunciou seus resultados financeiros 

para o quarto trimestre do mesmo ano, com um lucro operacional de US$ 300 

milhões com vendas de US$ 12,5 bilhões, ou seja um lucro operacional para o 

ano inteiro de US$ 1 bilhão (OLED news, 2016). 
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2. HISTÓRICO 

Os materiais semicondutores inorgânicos foram descobertos no final 

do século XIX, e mais tarde utilizados na fabricação dos primeiros diodos, 

inicialmente empregados como sensores para detecção de luz. Entretanto uma 

grande revolução no estudo de materiais semicondutores ocorreu em meados 

da década de 70, acidentalmente H. Shirakawa e um de seus alunos 

produziram filmes de poliacetileno que apresentavam um brilho metálico, com 

características bem diferentes das conhecidas até então. 

MacDiarmid junto com sua equipe, H. Shirakawa e A. J. Heeger 

estudaram algumas das propriedades desse “novo polímero”. Investigaram que 

o tratamento do poliacetileno com ácidos ou bases de Lewis potencializava sua 

condutividade em até dez ordens de grandeza. Esse fato despertou grande 

interesse por parte de um número significativo de grupos de pesquisa criando a 

área de polímeros intrinsecamente condutores eletrônicos (PIC) (Heeger, 2001 

& Shirakawa et al, 1977) 

Após a descoberta dos Polímeros Condutores, os polímeros 

conjugados receberam, nos últimos 25 anos, uma grande atenção devido ao 

seu potencial para aplicações em dispositivos optoeletrônicos. Entretanto 

Burroughes et al, (1990) proporcionou grande avanço no desenvolvimento de 

dispositivos emissores de luz, fato ocorrido com a confecção de diodos 

orgânicos emissores de luz, do Inglês, Organic Light Emmiting Diodes, 

(OLEDs), que foram fabricados pela primeira vez usando poli(p-fenileno 

vinileno) (PPV) como camada emissiva. Esse fato consolidou os polímeros 

conjugados como materiais ativos na Eletrônica Orgânica e Opto-eletrônica 

molecular. 
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A facilidade com que o polímero pode ser oxidado ou reduzido é um 

critério preponderante na seleção dos potencialmente condutores. Isto leva à 

escolha de polímeros com insaturações conjugadas, que possuam baixo 

potencial de oxidação. Os elétrons π podem ser facilmente removidos ou 

adicionados, para formar um íon polimérico, sem a destruição das ligações 

necessárias para a estabilidade da macromolécula. 

Estas características foram aplicadas com sucesso para um número 

crescente de polímeros condutores, tais como politiofenos, polipirróis, 

polifenilenos e polianilinas. O poliacetileno foi o polímero que atingiu o valor de 

condutividade do cobre (105 S/cm). Entretanto, pela instabilidade térmica, baixa 

cristalinidade e improcessabilidade (insolubilidade e infusibilidade) do mesmo, 

outros polímeros condutores foram inexoravelmente investigados com o 

objetivo de superar estas dificuldades (Jozefowicz et al, 1989).    

O modelo clássico de bandas empregado para explicar a condução 

nos semicondutores inorgânicos também é utilizado para descrever a condução 

nos polímeros, contudo, a perturbação estrutural que ocorre no processo de 

dopagem em cada caso é completamente diferente. Nos semicondutores 

inorgânicos, a dopagem envolve a inserção de impurezas na rede cristalina, o 

que introduz níveis eletrônicos permitidos no gap de energia existente entre a 

banda de valência (BV) e a banda de condução (BC), sendo que tais níveis 

eletrônicos podem apresentar-se ou próximos à BV ou próximos à BC, 

dependendo da natureza da impureza ser respectivamente, receptora ou 

doadora de elétrons (Jozefowicz et al, 1989).    
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Nos semicondutores orgânicos a estrutura eletrônica pode ser 

convenientemente descrita em termos da sobreposição de orbitais pz 

provenientes da hibridação sp2 + pz dos seus átomos de carbono.  

Na cadeia polimérica principal as ligações σ (formadas pela fusão 

dos orbitais híbridos px e py) unem os átomos de carbono, enquanto ligações 

π (formadas pela sobreposição lateral dos orbitais pz) dão origem orbitais de 

energia – banda preenchida π e banda vazia π*. Isto origina orbitais 

moleculares, de acordo com a Figura 1, denominados de HOMO (Highest 

Occupied Molecular Orbital – Orbital Molecular de Maior energia 

Ocupado) e de LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital – Orbital 

Molecular de Menor energia Desocupado ), análogos às conhecidas bandas 

de condução (BC) e de valência (BV) encontradas nos semicondutores 

inorgânicos. Para os polímeros condutores a diferença de energia entre esses 

orbitais (gap ou gap π - π *) situa-se entre 1,5 e 4,0 eV, dando a esses 

materiais propriedades eletrônicas importantes. Nesse sentido a comunidade 

científica procura desenvolver sínteses químicas com a oportunidade e o 

desafio para controlar o gap de energia em nível molecular (Heeger, 2002; 

Greenham, 1996 & Salanek, 1993). 

 

 

 

 



 

14 

 

Figura 1- A sobreposição entre os orbitais π e a sobreposição entre os orbitais 

π* com formação do HOMO e LUMO (a) e modelo de banda de valência e 

condução (b) 

     a)                                                   b)  

  

 

 

Fonte – Adaptada de Silveira (2007) 

Para ocorrer a emissão, o processo de injeção de portadores para a 

camada ativa polimérica inicia quando os elétrons “saltam de uma cadeia para 

a outra”, de acordo com a Figura 2.  

 

Figura 2 – Mecanismo de transporte de cargas por “hopping” nos 

semicondutores orgânicos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Wang (2010) 

 

A mobilidade dos portadores de carga negativa (elétrons) é 

associada à facilidade com que estes se movimentam ao longo da cadeia e 

entre as cadeias poliméricas. Uma causa que limita esta mobilidade é a 
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distância entre as cadeias poliméricas. Estas por sua vez são normalmente 

comparadas com “espaguetes”.  Apresentando uma organização destas 

cadeias e aumentando a pureza do material pode-se reduzir a distância entre 

as cadeias e consequentemente melhorar a mobilidade dos portadores. Isto, no 

entanto, afeta o grau de cristalinidade do material e, consequentemente, sua 

processabilidade (Bianchi, 2002). 

 A luz emitida por um polímero condutor luminescente pode atingir 

uma variada gama de comprimentos de onda na região do espectro visível 

quando cadeias laterais são introduzidas. No entanto a substituição de grupos 

laterais Alquil (grupos contendo carbono e hidrogênio) e Aril (grupos contendo 

anel aromático) na cadeia do PPV, desloca o espectro de emissão para a 

região do azul do espectro visível. 

O MEH-PPV - poli[2-metóxi 5-(2’-etil-hexiloxi)-1,4-p-fenileno-vinileno] 

-  é um polímero semicondutor derivado do PPV e muito utilizado como camada 

ativa para dispositivos eletroluminescentes (Figura 3). Grupos laterais alcóxi 

(grupo contendo carbono, hidrogênio e oxigênio) foram adicionados à cadeia 

do PPV para formar o MEH-PPV, que resultam em um deslocamento no 

espectro da luz emitida para a região do vermelho (aproximadamente 600 nm). 

A introdução desta cadeia lateral facilita o processo de solubilização do 

polímero, aumentando o espaçamento entre as cadeias e podendo assim, 

facilitar a absorção do solvente por parte do material. No entanto com relação 

ao seu precursor PPV, o MEH-PPV possui uma grande vantagem, sendo 

solúvel em sua forma conjugada em alguns solventes orgânicos, como por 

exemplo, clorobenzeno, tetrahidrofurano, clorofórmio e o tolueno. O MEH-PPV 

possui um gap de energia de 2,1 eV. O HOMO do MEH-PPV está em 4,9 eV e 
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o LUMO em 2,8 eV . O MEH-PPV possui uma eficiência de conversão de 0,7% 

– 1,0% fótons/elétrons (Braun, 1991; Kwon, 2002; Yang, 1994; Parker, 1994). 

 

Figura 3- Fórmulas estruturais do PPV (a) e do MEH-PPV (b) 

 

         a)                                           b) 

 

 

Fonte - Autor 

O comércio tecnológico tem manifestado interesse por dispositivos 

poliméricos emissores de luz pelo baixo custo e facilidade no processamento. 

Entretanto dispositivos dessa natureza não apresentam grande desempenho e 

durabilidade, o que tem motivado muitos grupos de pesquisa em busca de 

soluções para estes problemas. A arquitetura de um OLED  monocamada é 

mostrado na Figura 4.  

 

Figura 4: Arquitetura de um dispositivo monocamada             

 

 

    

        Fonte - Autor 

A influência do material que constitui os eletrodos tem papel 

fundamental no desempenho e funcionamento do dispositivo, visto que 
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apresentam função primordial na injeção dos portadores de carga (elétrons e 

buracos) para o material orgânico como camada emissiva. 

Dispositivos são construídos com substratos de vidro, flexíveis, 

dentre outros e recoberto com uma finíssima camada de um óxido condutor. Os 

ânodos devem possuir alto valor de função trabalho, isto se faz necessário para 

facilitar a injeção de buracos (Nowy et al, 2009). Na atualidade o ITO (Indium 

tin oxide) - óxido de  estanho dopado com índio -  é o óxido condutor 

transparente com maior utilização em dispositivos eletroluminescentes, 

exibindo boa performance nos quesitos de condutividade, transparência, 

transmitância, apresenta também boa estabilidade química e física, boa 

reprodutibilidade e boa morfologia superficial (Tomita et al, 2007). 

Os cátodos devem ser constituídos de materiais que possuam um 

valor baixo da função trabalho, aproximando-se do LUMO do polímero, para 

facilitar a injeção de elétrons. Atualmente o material mais adequado a ser 

utilizado como cátodo é o cálcio (Ca), por possuir um baixo valor de função 

trabalho (2,85 eV), firmando-se como melhor injetor de elétrons. Em 

contrapartida, seu uso enfrenta problemas, como a alta reatividade na 

presença de oxigênio e/ou água, sendo um complicador em seu uso. Tendo em 

vista o alumínio (Al), apesar de possuir uma função trabalho de valor bem mais 

elevado (4,6 eV), tem sido utilizado amplamente como bom material na 

confecção do eletrodo injetor de elétrons por ser bem mais estável e de 

manipulação bem mais facilitada (Cao, 1999). 

3. DEGRADAÇÃO 

Na Figura 5 são apresentados alguns possíveis mecanismos e 

causas da degradação dos OLEDs. 
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Figura 5 – Representação esquemática dos mecanismos de degradação de 

OLEDs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Scholz (2015) 
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Nos últimos quase 30 anos de pesquisa em OLEDs, uma série de 

estudos foram realizados para descobrir e superar os processos de falhas e de 

degradação que causam tempos de vida curto dos dispositivos. Já em 1982, 

foram discutidos pela primeira vez os dispositivos construídos com os primeiros 

filmes depositados em vácuo (Vincentt et al, 1982).  

Em 2004, Aziz e Popovic elucidaram sobre os mecanismos de 

degradação, e concentraram sua avaliação na descrição visível dos 

mecanismos de falha dos OLEDs (Aziz, 2004). Estes efeitos visíveis são (i) a 

diminuição imediata do comportamento eletroluminescente "catástrofe", (ii) 

crescimento de regiões não emissivas, conhecida principalmente como "darks 

spots", (iii) efeito de degradação a longo prazo ("degradação intrínseca"), bem 

descrito pelo decaimento da luminescência, (iv) além disso, o aumento de 

tensão (DC) durante o processo de funcionamento (Siboni, 2011 & 2012; 

Kondakov et al, 2013). 

Na degradação de OLEDs ocorrem alguns processos indesejáveis 

internos, tais como reações químicas, morfológicas (mudanças de fase, 

cristalização, e processos de deslaminação), e outros (por exemplo, 

acumulação de carga). Estes processos resultam em várias mudanças nas 

propriedades do dispositivo, principalmente nas características cor-

luminescência-corrente-tensão. Tipicamente, a degradação manifesta-se como 

uma perda contínua da eficiência do dispositivo (observado principalmente 

como a diminuição de luminosidade constante na corrente ou tensão). Por 

conseguinte, o principal parâmetro para avaliar o tempo de vida de um OLED é 

o comportamento da luminescência ao longo do tempo (em um ambiente físico 
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fixo ou pré-definido, por exemplo, temperatura, densidade de corrente, tensão, 

e/ou umidade), chamado tempo de vida dos dispositivos (Van Slyke, 1996). 

Em 1998, é apresentado o processo de dopagem por camadas 

transportadoras como solução na redução da tensão de operação dos 

dispositivos. No mesmo ano, a dopagem de camada ativa com emissores 

fosforescentes foi primeiramente reportada por Baldo et al, e ainda mais os 

OLEDs fosforescentes exibiam pequeno tempos de vida. No entanto, hoje a 

vida útil dos dispositivos fosforescentes e fluorescentes são comparáveis, com 

exceção de materiais que emitem no azul, onde o tempo de vida para 

dispositivos azuis fosforescentes ainda é um desafio (Baldo et al, 1998).  

O uso desta tecnologia tem sido limitado pelo tempo de vida 

relativamente curto dos dispositivos. A falha ocorre muitas vezes em poucos 

minutos de operação em condições ambientes. Tem sido observado que estes 

dispositivos têm tempos de vida significativamente mais longos em atmosferas 

inertes ou quando devidamente encapsulados. Esta degradação é atribuída a 

vários mecanismos, como a arquitetura do dispositivo, níveis de concentração 

do polímero e solvente na solução, deposição do polímero e dos eletrodos, a 

cristalização dos sólidos orgânicos, temperatura, cargas espaciais, reações 

eletroquímicas na interface metal-polímero e migração de espécies iónicas. 

Como fontes externas para a degradação dos OLEDs, têm-se o 

vapor de água (H2O) e o oxigénio. O oxigênio é muito menos destrutivo que a 

água. Os efeitos do O2 causarão oxidação principalmente da camada ativa, 

enquanto o H2O desencadeará uma reação eletroquímica que causa a 

deslaminação dos eletrodos. O oxigênio também é capaz de causar a oxidação 

do eletrodo, facilitando ainda mais a sua entrada com a consequente oxidação 
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do material orgânico na zona emissora e nos limites do cátodo, o que leva a 

uma recristalização ou a uma reorientação das moléculas alteradas 

quimicamente, alterando a morfologia do material orgânico. A oxidação e 

deslaminação do cátodo são amplamente responsáveis pelo aparecimento e 

crescimento de pontos não emissivos na área de pixel do dispositivo  (Schaer 

et al, 2001 & Ke, 2002).  

A fotoxidação causa a perda de conjugação tornando um polímero 

condutor em isolante, ou seja, ela reduz drasticamente o tempo de vida útil dos 

dispositivos eletrônicos (Parker et al, 1998; Scott et al, 1996 ; Cumpston et al, 

1995 & 1997). Estes defeitos estruturais causados pela luz e oxigênio, podem 

ser minimizados com o controle reacional através do uso de moléculas 

antioxidantes, dentre eles dois produtos naturais promissores, o LCC e a 

Norbixina foram usados nesta pesquisa. (Trevisan et al, 2006 e Hirayama, 

1994). Este capítulo teve como foco o estudo do comportamento dos 

antioxidantes naturais utilizados como aditivo na camada ativa de MEH-PPV, 

além de avaliar as propriedades elétricas dos OLEDs a base deste polímero.  

 

4. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

Durante as últimas décadas, uma ampla seleção de diferentes 

técnicas analíticas foi usada para investigar os mecanismos e as razões da 

degradação de OLEDs. 

As medidas de  I x V (corrente e tensão) de OLEDs traz informações 

muito importantes sobre a injeção, transporte e processos de recombinação em 

uma estrutura do dispositivo de múltiplas camadas. Esta abordagem, 

essencialmente, fornece informações sobre campos elétricos, bem como 
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densidades de carga móvel ou fixa em dispositivos operacionais (Kondakov, 

2010). 

Outra técnica para estudar captura e transporte de portadores de 

carga nos OLEDs é a espectroscopia de impedância, que fornece algumas 

informações sobre armadilhas de portadores de carga no interior da camada de 

injeção e entre as camadas em diferentes interfaces. Neste método, uma 

tensão DC é sobreposta com uma pequena componente AC, e uma mudança 

de fase e amplitude de corrente são monitorados durante a medição. Com 

adequados modelos de circuitos equivalentes, informações podem ser 

extraídas sobre a condução e aprisionamento em algumas camadas e 

interfaces (Nowy et al, 2009; Bisquert et al, 2006 & Wu et al, 2012). 

Com a ajuda dos métodos ópticos de Infravermelho (IR) e 

Espectroscopia Raman, podendo ser utilizados no modo de transmissão e de 

reflexão, alterações específicas na estrutura molecular dos materiais utilizados 

são detectáveis. De um modo semelhante, "polarização-modulação e de 

reflexão-absorção" (podendo ser utilizado na faixa de UV), também conhecido 

como Elipsometria, pode ser usada para determinar as características ópticas 

das camadas de semicondutores orgânicas (Hartmann et al, 2004 & 

Thangaraju et al, 2006). 

Investigar a superfície de um dispositivo ou de um filme fino pode 

fornecer informações sobre diferentes aspectos da degradação. Por exemplo, a 

microscopia de força atômica (AFM), é normalmente usada para avaliar a 

rugosidade, a mudança de rugosidade, ou mesmo o grau de cristalização de 

um material (principalmente de camadas individuais), e interpretar aspectos 

dos tempos de vida relacionados com a morfologia. É de grande interesse 
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também avaliar o crescimento dos Darks spots e bolhas no eletrodo. Além 

disso, o AFM pode ser aplicado para investigar a eficácia de vários tratamentos 

de superfície e as características de deposição dos filmes poliméricos (You, 

2005 & Kim et al, 2003). 

Para uma análise mais detalhada da superfície, técnicas adicionais 

podem ser utilizadas, por exemplo, espectroscopia fotoeletrônica de raios 

ultravioleta (UPS) ou raios-X (XPS), onde podem ser observadas alterações 

químicas na superfície do semicondutor. UPS e XPS são métodos padrão para 

a superfície e avaliação da interface. Por exemplo, com este método, foi 

possível investigar processos químicos dentro dos “darks spots" ou a 

deslaminação do cátodo (Xu, 2005 & Le et al, 1999). 

 

5. ANTIOXIDANTES 

Toda modificação verificada nas propriedades físicas ou químicas de 

um material por ação de agentes ambientais chama-se Degradação (Grassie, 

1985). Diversos tipos de degradação são conhecidos, tais como: degradação 

térmica, fotodegradação, oxidativa, hidrolítica, degradação por gases 

poluentes, degradação mecânica, ultrassônica, entre outras. 

                   Os antioxidantes estão definidos como substâncias que, presentes 

em baixas concentrações, quando comparada a um substrato oxidável, 

atrasam ou inibem os processos de oxidação de maneira eficaz (Shami, 2004). 

Entretanto os antioxidantes têm a propriedade de reagir competitivamente com 

o oxigênio do ar, impedindo a ação de radicais livres (Komethi et al, 2011) . A 

atividade de um antioxidante vai depender de sua capacidade de capturar os 
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radicais peróxidos e hidroperóxidos, bem como a sua compatibilidade com o 

polímero (Ismail, 2001 & Hedan, 1993). 

De acordo com a maneira que interferem no processo de oxidação 

de um polímero, os Antioxidantes podem ser classificados como: inibidores 

doadores de quebra de cadeia (Chain Breaking Donors – CB-D); inibidores 

aceptores de quebra de cadeia (Chain Breaking Acceptors – CB-A) e os 

antioxidantes preventivos. Os inibidores doadores (CB-D) são compostos 

capazes de competir com o substrato (RH) sobre os alquilperóxidos. Os fenóis 

e as aminas aromáticas, tal como as fenildiaminas são os mais importantes 

oxidantes encontrados, em contrapartida as aminas são muito tóxicas (Grassie, 

1985). Alguns antioxidantes de natureza biológica, por exemplo, o tocoferol 

(Vitamina E), é conhecido como doador, conforme mecanismo da Equação 1. 

                                                                             CB-D 

(Equação 1) ROO●           +        AH       →         ROOH             +          A● 

                                            Antioxidante                                  Radical Estável 
 

As quinonas e os nitrocompostos são as espécies mais conhecidas 

como inibidores aceptores (CB-A), ou seja, que têm a capacidade de competir 

com o oxigênio proveniente dos alquilradicais. Como exemplo a benzoquinona 

um CB-A muito utilizado (Grassie, 1985).  

Já os antioxidantes preventivos se caracterizam por provocar a 

decomposição de hidroperóxidos em um processo onde não há a formação de 

radicais livres. Isso permite a estabilização do hidroperóxido, retardando a 

degradação do polímero. Os fosfitos ésteres e toda a família de compostos 

sulfurados fazem parte desta classe. Estes são mais eficientes quando 

aplicados para a proteção em altas temperaturas. Por outro lado, os 
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antioxidantes CB-A e CB-D são mais eficientes em baixas temperaturas 

(Grassie, 1985). 

 Dos antioxidantes citados anteriormente, outros compostos também 

podem ser empregados. São eles os protetores de radiação UV e os 

quenchers. Os protetores de luz UV se caracterizam pela habilidade de 

absorverem energia. Para poderem ser empregados em polímeros, eles devem 

ser capazes de absorver a energia da radiação que possa estar provocando a 

degradação no polímero e ter a capacidade de dissipar essa energia absorvida 

por meio de um mecanismo que não promova outro tipo de degradação no 

polímero. Alguns dos meios de dissipação usual são os mecanismos de 

fluorescência e fosforescência. Além disso, é desejável que o composto seja 

miscível, resistente à degradação e possua grande capacidade de cobertura e 

proteção para poder ser aplicado (Grassie, 1985). 

Os quenchers são compostos utilizados para proteger polímeros do 

processo de fotodegradação. Eles agem desativando cromóforos em moléculas 

excitadas de polímeros através de um mecanismo de transferência de energia, 

antes que esse material possa passar por uma reação que resulte em algum 

tipo de degradação (Figura 6). Quando está no estado excitado, 

alternativamente, um complexo pode ser formado. Esse complexo pode 

dissipar ou absorver energia na forma de luz ou calor. Assim como as aminas 

estericamente protegidas, os quenchers, usualmente, não absorvem radiação 

UV quando o polímero é submetido a esta radiação. A principal função de um 

quencher é extrair a energia absorvida das moléculas de um determinado 

polímero excitado antes que suas moléculas sejam degradadas (Hawkins, 

1984). 
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Figura 6 – Esquema de absorção de energia por Quenchers 

 

                                                                                                                  

 

 

Fonte  -  Adaptado de Hawkins (1984) 

Os compostos fenólicos possuem em suas estruturas químicas 

grupos hidroxilas e os carotenóides ligações duplas conjugadas, que são 

responsáveis por algumas de suas funções químicas e biológicas (Rios, 2009). 

Estes antioxidantes são conhecidos como excelentes desativadores de 

espécies reativas de oxigênio e seqüestradores de radicais livres (Edge, 1997). 

A desativação de oxigênio singlete ocorre através da transferência de energia, 

podendo tal processo ser físico ou químico (Stratton, 1993). 

 

5.1 ANTIOXIDANTES FENÓLICOS 

Os antioxidantes fenólicos possuem diversas variações de estrutura 

e são muito viáveis comercialmente. Eles têm a capacidade de reter a 

decomposição de polímeros com grande eficiência e surgiram como alternativa 

à utilização de antioxidantes derivados de aminas aromáticas, que 

apresentavam considerável toxicidade. Estes são uns dos vários motivos 

porque eles são largamente empregados na indústria. 

Na estrutura de um antioxidante fenólico, se destaca sempre a 

presença de um hidrogênio propenso a reagir e pela maneira na qual um grupo 

hidróxi é protegido por cadeias, ou grupos funcionais muito volumosos são 
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O

.
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dispostos em uma ou duas posições orto do anel aromático. A principal 

característica desses compostos reside na capacidade deles agirem como 

antioxidantes doadores de hidrogênio (H). 

Como uma mistura de compostos fenólicos, o LCC é extraído da 

casca da castanha de caju, de uma planta nativa do Brasil, o cajueiro 

(Anacardium occidentale, L.), tendo como principais constituintes o ácido 

anacárdico (ácido 3-n-pentadecilsalicílico), um composto aromático com uma 

cadeia alquílica longa e insaturada presente em 80-90%, o cardol (3-n-

pentadecilresorcinol), o cardanol (3-n-pentadecilfenol) e o metilcardol (2-metil-

5-n-pentadecilresorcinol) presentes em menores quantidades. A Figura 7 

mostra as estruturas dos principais componentes do LCC (Attanasi, 1996 & 

Kattimuttathu, 2005).  

Do LCC, internacionalmente conhecido como Cashew Nut Shell 

Liquid (CNSL) pode-se obter muitas aplicações industriais, tais como: formação 

de resinas fenol-formaldeído, resinas epóxi, resinas alquídicas, resinas 

trocadoras de íons, ceras antioxidantes, elastômeros, agregantes, adesivos, 

dentre outras (Trevisan et al, 2006; Mazzetto, 2009 & Piyali , 2004). 

Figura 7  - Estrutura química dos principais constituintes do LCC 
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Nesse contexto, os derivados fenólicos encontrados no LCC 

destacam-se por pertencerem a esse grupo de compostos com propriedades 

antioxidantes semelhantes. Aliado a isso, se destacam por possuir baixa 

toxidade e serem biodegradáveis (Mazzetto et al, 2009). 

 

5.2 Antioxidantes Carotenóides 

O urucum é um corante amarelo-vermelho obtido do pericarpo seco 

da semente madura da planta Bixa orellana L. (Bautista et al, 2004). O corante 

responsável pela coloração do urucum apresenta-se convencionalmente de 

duas formas: a bixina, lipossolúvel, e a norbixina (Figura 8), que é hidrossolúvel 

(Lima et al, 2001). Os corantes são encontrados recobrindo a superfície 

externa das sementes de urucum e são constituídos na sua maioria (cerca de 

80%) de cis-bixina. 

O pigmento vermelho mais importante do urucum, a cis-bixina, 

também conhecida como α-bixina ou bixina lábil, é um éster monometílico do 

ácido carboxílico da cis-norbixina, que tem nove ligações olefínicas 

conjugadas, uma das quais tendo a configuração cis (Rodriguez-Amaya, 1988) 

Figura 8 – Fórmulas estruturais da Bixina e Norbixina 
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Os corantes bixina e norbixina apresentam duas configurações 

estereoquímicas, isto é, cis e trans. A cis-bixina ou a cis-norbixina em solução 

sob aquecimento são parcialmente transformadas para a configuração trans, 

mais estável, conhecidas como isobixina e isonorbixina (Pimentel, 1995). 

 A bixina e a norbixina são uma particularidade dentre os 

carotenóides devido à sua molécula conter dois grupamentos fortemente 

polares. A maioria dos carotenóides na natureza tem a configuração trans. A 

Norbixina é uma exceção, sendo um carotenóide encontrado naturalmente na 

forma cis.  

Entre os carotenóides naturais, a Norbixina se destaca por ser capaz 

de interceptar e desativar moléculas reativas de oxigênio singleto, atuando na 

defesa antioxidante (Di Mascio,1989) e protegendo contra efeitos mutagênicos 

e genotóxicos induzidos (Theresiamma, 1998 & Silva, 2001). 

Segundo Stahl (1993), no carotenóide a desativação física envolve a 

transferência de energia de excitação do oxigênio singlete O2(1∆g) para o 

antioxidante (1CAR), resultando em formação de oxigênio no seu estado 

fundamental O2(3∆g) e estado triplete excitado do carotenóide (3CAR●) 

(Equação 2). A energia do 3CAR● é dissipada através de interações 

rotacionais e vibracionais entre o carotenóide e o polímero, para recuperar o 

estado fundamental do mesmo, sem ocorrer degradação. Em contrapartida, 

segundo Liebler (1993), o processo descrito na Equação 3 resulta em 

destruição do cromóforo e na formação de produtos de oxidação. 

O2 (1∆g) + 1 CAR        O2 (3∆g) + 3 CAR●            Equação 2 

O2 (1∆g) + 1 CAR        produtos                           Equação 3 
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6. Espectroscopia  de Impedância 

Espectroscopia de Impedância tem se mostrado uma técnica 

poderosa na caracterização elétrica de materiais dielétricos em meio líquido e 

sólido (Nowy et al, 2010) .  

Essa técnica baseia-se na aplicação um campo elétrico ou potencial 

oscilante com o tempo, entre duas faces paralelas de uma amostra nas quais 

são depositadas eletrodos, e no estudo dos mecanismos de polarização 

associados ao material. Em relação ao estudo dos mecanismos de polarização, 

os tempos de relaxação dos movimentos das partículas microscópicas 

(moléculas, íons, átomos, elétrons) que constituem o material, são obtidos 

através das propriedades complexas (impedância, condutividade, etc) como 

função da frequência ( ω ) de um campo elétrico aplicado.  

O estímulo elétrico mais usado nessa técnica é a tensão alternada 

do tipo senoidal medindo-se, como resposta a esse estímulo, as partes real e 

imaginária da impedância complexa em função da frequência. Com o espectro 

de impedância pode-se obter parâmetros que podem ser divididos geralmente 

em duas categorias: a primeira inclui os parâmetros que são pertinentes ao 

material, como condutividade, constante dielétrica, mobilidade de cargas, 

concentração de equilíbrio de cargas, taxa de geração/recombinação de 

cargas; a segunda inclui os parâmetros que são pertinentes a interface entre o 

material e o eletrodo, como a capacitância da região interfacial, o coeficiente de 

difusão, a injeção e acumulação de cargas (Chinaglia et al, 2008). 

O comportamento da impedância complexa de materiais amorfos e 

de dispositivos tem sido bastante estudado por circuitos equivalentes que são 
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baseados na associação de elementos de circuito, como, por exemplo, 

resistores e capacitores.  

Resistores (R) são usados para representar a resistividade dos 

materiais e de interfaces entre materiais distintos, enquanto capacitores (C) 

podem ser utilizados para representar o armazenamento de cargas que ocorre 

em interfaces de distintos materiais.  

De um modo geral a impedância complexa, componentes Real (Z’) e 

Imaginária (Z’’) nas equações 4 e 5, em dispositivos eletroluminescentes é 

estudada através de modelos de circuitos equivalentes (Campbell, 1997). 

                                     (Equação 4) 

                                (Equação 5) 

Tendo em vista que a barreira de potencial entre o eletrodo de ITO e 

o polímero é muito pequena considera-se este contato como ôhmico o qual 

pode ser representado por uma resistência R1. O volume do material 

(polímero), devido a mobilidade dos portadores, às armadilhas, e a interface 

metal polímero pode ser representada, de maneira simplificada, por um circuito 

RC paralelo (Figura 9).      

Figura 9 – Modelo de circuito RC 

 

 

 

 

                         Fonte - Autor 
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Nesse elemento padrão de circuito equivalente, a expressão para a 

impedância equivalente utiliza-se do modelo de Cole-Cole que é baseado no 

princípio de dispersão e considera uma distribuição gaussiana de tempos de 

relaxação, Equação 6 – τ = 2πRC   e Equação 7 – ω = 2πf . Esta 

representação é dada pela equação 8 a seguir em que o parâmetro α 

(0≤α≤1) está relacionado com a largura da distribuição de tempos de 

relaxação. Os gráficos teóricos para a expressão de Cole Cole tendem a  

serem mais largos conforme se aumenta o valor de α.  

 

      Zeq*  (Equação 8) 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grande interesse da eletrônica orgânica reside na possibilidade de 

fabricação de dispositivos flexíveis. 

De todos os mecanismos mencionados de degradação conhecidos, 

Fotodegradação, Reações Eletroquímicas e altas Tensões de operação, a 

literatura propõe a introdução de camadas injetoras, tanto como o 

encapsulamento como soluções de tais problemas. Em contrapartida a perda 

de flexibilidade dos dispositivos pelo encapsulamento, abre um leque de 

oportunidades para o uso de aditivos antioxidantes com o objetivo de aumentar 

o tempo de vida útil. 
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RESUMO 

Diodos orgânicos emissores de luz - OLEDs são dispositivos 

eletroluminescentes de materiais orgânicos que se degradam quando em 

funcionamento elétrico e quando são expostos à umidade e ao oxigênio. Neste 

trabalho foram preparados filmes de poli[2-metóxi 5-(2’-etil-hexiloxi)-1,4-p-

fenileno-vinileno] - MEH-PPV por spin coating utilizando aditivos antioxidantes 

tais como o líquido da castanha de caju-LCC e a Norbixina. A influência da 

presença destes antioxidantes foi avaliada por Espectroscopia de Absorção 

Molecular na região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis) e por Espectroscopia de 

Impedância (EI). Os resultados no UV-Vis mostraram que os filmes de MEH-

PPV confeccionados com os antioxidantes Norbixina e LCC tendem a uma 

estabilidade após 70 minutos de Irradiação ultravioleta. Foi observado que os 

filmes com Norbixina demoram três vezes mais para atingir o nível de 

degradação dos filmes com LCC. Por Espectroscopia de Impedância foi 

observado que a Resistência do volume, dos dispositivos com o antioxidante 

Norbixina tem um aumento gradual com o tempo de irradiação, enquanto que 

para as outras arquiteturas aumenta em uma ordem de grandeza nos 5 

minutos iniciais de exposição a luz UV. Os dispositivos confeccionados com 

LCC apresentaram comportamento distinto apresentando com o surgimento de 

um novo processo de transporte após 70 min de exposição a luz UV.  

  

Palavras-chave: Antioxidantes, fotoxidação, impedância, OLEDs 



 

 

 

ABSTRACT 

Diodes organic light-emitting - OLEDs are electroluminescent devices from 

organic materials which degrade when in electric operation and when exposed 

to moisture and oxygen. In this work were prepared films of poly [2-methoxy 5- 

(2'-ethyl-hexyloxy) -1,4-p-phenylene vinylene] - MEH-PPV by spin coating using 

antioxidant additives such as cashew nut liquid -LCC and Norbixin. The 

influence of the presence of these antioxidants was evaluated by molecular 

absorption spectroscopy in the ultraviolet-visible region (UV-Vis) and 

impedance spectroscopy (EI). The UV-Vis results showed that the MEH-PPV 

films made with the LCC and Norbixin antioxidants tend to stability after 70 

minutes of UV irradiation. It was observed that the films with Norbixin take three 

times longer to reach the level of degradation of the films with LCC. The 

impedance spectroscopy it was observed that the volume resistance, the 

devices with Norbixin antioxidant has a gradual increase with the irradiation 

time, while for other architectures increases by an order of magnitude within the 

first 5 minutes of exposure to UV light. Devices made with LCC showed 

different performance presenting with the emergence of a new transport 

process after 70 min of exposure to UV light. 

 

Key-words: antioxidants, photoxidation, impedance, OLEDs 
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1. INTRODUÇÃO 

O MEH-PPV - poli[2-metóxi 5-(2’-etil-hexiloxi)-1,4-p-fenileno-vinileno] 

-  é um polímero semicondutor derivado do PPV muito utilizado como camada 

ativa em dispositivos eletroluminescentes, tais como os OLEDS. Grupos 

laterais alcóxi (grupo contendo carbono, hidrogênio e oxigênio) foram 

adicionados à cadeia do PPV para formar o MEH-PPV, que resultam em um 

deslocamento no espectro da luz emitida para a região do vermelho 

(aproximadamente 600 nm). A introdução desta cadeia lateral facilita o 

processo de solubilização do polímero, aumentando o espaçamento entre as 

cadeias e podendo assim, facilitar a absorção do solvente por parte do 

material. No entanto com relação ao seu precursor PPV, o MEH-PPV possui 

uma grande vantagem, sendo solúvel em sua forma conjugada em alguns 

solventes orgânicos, como por exemplo, clorobenzeno, tetrahidrofurano, 

clorofórmio e o tolueno (Juhari, 2006 & Reshak et al, 2013). 

O uso desta tecnologia é limitado pelo tempo de vida relativamente 

curto dos dispositivos. A falha ocorre em poucos minutos de operação em 

condições ambientes. 

Esta degradação é atribuída a vários mecanismos, como a 

arquitetura do dispositivo, níveis de concentração do polímero e solvente na 

solução, deposição do polímero e dos eletrodos, a cristalização dos sólidos 

orgânicos, fotoxidação, temperatura, cargas espaciais, reações eletroquímicas 

na interface metal-polímero e migração de espécies iônicas (Scholz et al, 2015; 

Schaer et al, 2001; Nowy et al, 2009 & Low, 2002). 

A fotoxidação causa a perda de conjugação tornando um polímero 

semicondutor em isolante, ou seja, ela reduz drasticamente o tempo de vida útil 
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dos dispositivos eletrônicos (Parker et al, 1999; Scott et al, 1996 ; Cumpston et 

al, 1995 & Cumpston et al, 1997). Os defeitos estruturais causados pela luz e 

oxigênio, podem ser minimizados com o controle reacional através do uso de 

moléculas antioxidantes. Certos aditivos já foram aplicados em polímeros 

semicondutores para melhorar a eficiência dos dispositivos, tais como: grafeno, 

nanopartículas de ouro (Scholz et al, 2015). 

Com base neste contexto, este trabalho teve por objetivo o estudo 

da Fotodegradação dos filmes de MEH-PPV com e sem os aditivos LCC e 

Norbixina, bem como resultados das propriedades elétricas dos OLEDs à base 

de MEH-PPV.  

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS 

 O MEH-PPV utilizado neste trabalho foi obtido comercialmente da 

Sigma-Aldrich®  com massa molecular na ordem de 140.000-250.000 

unidades. 

 O clorobenzeno foi o solvente de dissolução do polímero e antioxidantes 

utilizado neste trabalho. 

 O ITO de área retangular utilizado neste trabalho foi obtido 

comercialmente da Delta Tecnologies® , com resistividade de folha de 

15–25 Ω. O vidro, de lâminas de microscopia, utilizado foi adquirido da 

Precision Glass Line nas dimensões 26,0 x 76,0mm e espessura de 1,0 

a 1,2mm. 

 O Líquido da castanha de caju foi doado pelo Grupo Arrey – 

Euroalimentos – LTDA. 
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 A Norbixina foi adquirida com o grupo de pesquisa do Laboratório 

Síntese Química – IFPI - Campus Teresina Central. Este material foi 

extraído e separado com 90% de pureza. 

 Os Microfiltros 0,45μm (PTFE – 45/25) utilizados neste trabalho foram 

adquiridos da Chromafil® XTRA. 

 

2.2. MÉTODOS  

2.2.1. Decapagem do ITO  

A primeira etapa na confecção de um dispositivo emissor de luz 

polimérico iniciou-se pela preparação dos eletrodos transparentes de ITO a 

partir de uma decapagem. A etapa de preparação conhecida como decapagem 

consiste na remoção de regiões do óxido com o objetivo de delinear a área 

ativa do dispositivo com a geometria desejada e reduzir a incidência de curto 

circuito nas etapas posteriores de fabricação dos dispositivos.  

Esta decapagem foi realizada com ácido clorídrico (HCl 1N) e 

suspensão (pasta) de pó de zinco (Zn) (Adquirido da Vetec®). Com o auxílio de 

uma fita adesiva, cobriu-se a região para manter o óxido. Usou-se uma haste 

flexível de algodão com a ponta umedecida no HCl e no pó de zinco, essa 

ponta foi friccionada na região do filme de óxido que se encontrava exposta. 

Com isso, o óxido foi removido do substrato de vidro. Retirou-se a fita adesiva 

e o processo de decapagem concluído.  

2.2.2. Preparo das soluções 

Devido ao fato das soluções utilizadas no trabalho ser de fácil 

degradação, além do solvente volátil, estas tiveram os frascos protegidos com 

papel alumínio  contra exposição luminosa, vapor d’água e oxigênio. 
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2.2.2a – Solução de MEH-PPV 

A camada ativa dos dispositivos foi preparada com o polímero conjugado 

luminescente MEH-PPV. Com o auxílio de uma balança analítica mediu-se a 

massa de polímero necessária a ser dissolvida no solvente Clorobenzeno (CB), 

obtendo-se uma solução de concentração 10mg de polímero para cada ml de 

solvente. Devido a dificuldade de homogeneização, a solução foi colocada em 

ultrassom por 40 minutos e, em seguida, sob agitação durante 24 horas.  

2.2.2b – Solução de LCC 

O líquido da castanha de caju foi filtrado com auxílio de uma seringa 

e um microfiltro 0,45μm da Chromafil®. Em seguida recolheu-se uma alíquota 

de 10μL deste filtrado, dissolvendo-se em 1mL de Clorobenzeno. E por fim esta 

solução foi novamente filtrada em papel de filtro C40 da Unifil®. Para uma 

maior homogeneidade da solução a mesma foi colocada por 40 minutos sob 

agitação. 

2.2.2c – Solução de Norbixina 

Com o auxílio de uma balança anlítica mediu-se a massa em pó de 

10mg de Norbixina para 1mL de clorobenzeno. Em seguida esta solução sofreu 

uma dupla filtragem, com papel de filtro C40 da Unifil® e posteriormente com 

microfiltro da 0,45μm da Chromafil®. Para uma maior homogeneidade da 

solução a mesma foi colocada por 40 minutos sob agitação. 

2.2.2d – Soluções a 10% dos antioxidantes 

Após o preparo das soluções de MEH-PPV, LCC e Norbixina todas com 

concentração 10mg/mL, foram retiradas da solução de MEH-PPV duas 

alíquotas de 0,9mL e transferidas a dois frascos. Logo em seguida em um dos 

frascos adicionou-se 0,1mL de solução de LCC e no outro 0,1mL de solução de 
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Norbixina, obtendo-se assim soluções de MEH-PPV a 10% de antioxidantes 

(Ibiapina, 2010; Soares, 2013).  

2.2.3. Limpeza dos Substratos 

As lâminas de ITO e vidro foram previamente lavadas com água e 

detergente neutro, utilizando-se somente as luvas de látex de procedimento 

não-cirúrgico para manipulação. Em seguida colocadas em banho de 

detergente e aquecidas a 120º C durante 10 minutos e novamente enxaguadas 

com água corrente e depois com água ultrapura. Depois os substratos foram 

colocados em banho de Acetona para completa remoção de possíveis 

impurezas.  

Após esse procedimento, todas os substratos foram submetidos a 

limpeza no equipamento de  Plasma da Plasmatech com gás Nitrogênio 

durante 10 minutos. 

2.2.4. Deposição dos Filmes  

Neste trabalho os filmes de MEH-PPV, MEH-PPV+LCC, MEH-

PPV+Norbixina foram depositados por um Spin Coating (Hall, 1998) da Spi 

Supples®.  

Para o preenchimento de cada substrato foi necessário cerca de 

130μL de solução. Foi ajustado o primeiro estágio em 500rpm e com 18 

segundos de duração, ou seja com tempo mais curto e rotação mais lenta, nele 

é espalhado a solução por toda a superfície do substrato, já o segundo estágio 

é o responsável pela retirada do excesso da solução, o tempo de duração 

deste estágio foi de 60 segundos girando a 1500 rotações por minuto. Por fim 

repetiu-se somente o segundo estágio para ajudar na secagem do filme. 
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2.2.5. Secagem dos Filmes  

Após o preparo, os filmes foram secados em uma Estufa à vácuo da Quimis®, 

sob uma rampa de aquecimento de 5ºC/min até 60ºC durante 2 horas para 

remoção total do solvente remasnecente. 

2.2.6. Deposição dos contatos 

Após a obtenção dos filmes poliméricos  os eletrodos alumínio foram 

evaporado numa Metalizadora Edwards Auto 306 em uma pressão de 10-6 

mbar e numa taxa de evaporação de 0,3nm/s. A espessura média dos 

eletrodos de alumínio foi de 100nm. A geometria dos eletrodos foi delimitada 

pelo uso de máscaras mecânicas durante o processo de evaporação.  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO 

2.3.1. Cinética de Fotodegradação 

Os filmes confeccionados em substratos de vidro foram submetidos 

a fotodegradação cumulativa, sob luz de uma lâmpada de 20 watts com linhas 

de emissão na região de absorção do polímero. O estudo cinético da 

fotodegradação dos filmes e dos OLEDs foram realizados no 

Espectrofotômetro Hitachi UV-3600.  

As amostras na caixa de degradação estavam a uma distância em 

média de 18cm da fonte de radiação na qual incidia diretamente através do 

vidro (Figura 1). Os filmes foram irradiados em intervalos de tempo cumulativos 

de 0, 5, 15, 30, 55, e 80 minutos e em seguida medidos os espectros de 

absorção. Os mesmos procedimentos de fotodegradação foram realizados para 

os OLEDs à base MEH-PPV com e sem antioxidantes, e posteriormente feitas 
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as medidas elétricas de AC – Corrente Alternada (Alternating Current) e DC – 

Corrente Contínua (Direct Current).  

 

Figura 1 – Esquema de incidência da radiação nas amostras 

 

 

      

 

 

                              Fonte  - Adaptada de Soares (2013) 

2.3.2. Medidas elétricas 

Os espectros de Impedância foram obtidos através do Solartron 

modelo 1260 Impedance/Gain phase Analyser, interface dielétrica Solartron 

modelo 1296, sem aplicação de bias, num intervalo de freqüência de 100 mHz 

a 1 MHz e amplitude de tensão alternada de 100mV.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Estudo da Fotodegradação  

Neste trabalho estudou-se o efeito da fotoxidação em filmes por spin 

coating de MEH-PPV com e sem antioxidantes. A Figura 2 apresenta os 

espectros de absorção dos filmes de MEH-PPV puro e MEH-PPV com os 

aditivos antioxidantes LCC e Norbixina. 

 

VIDRO 

POLÍMERO 
ALUMÍNIO 
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Figura 2 – Espectro de Absorção UV-Vis para a amostra de MEH-PPV(a), 

MEH-PPV + 10% LCC (b), MEH-PPV + 10% de Norbixina (c) em função do 

tempo de Irradiação       
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            (c) 

 

 

 

 

 

 

 

Os efeitos da fotodegradação (efeito hipocrômico) são evidenciados 

nos espectros de absorbância pela diminuição da intensidade de absorção da 

região de menor energia (maior tamanho de segmentos conjugados). A Figura 

3 apresenta a taxa de fotodegradação normalizada em função do tempo de 

irradiação dos filmes de MEH-PPV com e sem antioxidantes. 

 

Figura 3 -Taxa de fotodegradação normalizada em função do tempo para 

amostras de MEH-PPV, MEH-PPV + 10% LCC e MEH-PPV + 10% Norbixina. 
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Pela Figura 3 observa-se que a taxa de degradação dos filmes de 

MEH-PPV puro é mais significativa durante os 5 minutos iniciais de irradiação 

enquanto que os filmes com antioxidantes apresentam maior estabilidade.  

Os filmes de MEH-PPV + 10 % de LCC e MEH-PPV + 10% de 

Norbixina apresentaram taxa de degradação semelhantes durante os primeiros 

15 minutos de irradiação. Dos três tipos de filmes confeccionados configura-se 

que após 70 minutos de degradação os filmes de MEH-PPV + 10% de 

Norbixina e MEH-PPV + 10% de LCC tendem a uma estabilidade, visto aquele 

que contêm o carotenóide demora três vezes mais para atingir o mesmo nível 

de degradação do que aquele com antioxidante fenólico. Sugere-se que a 

Norbixina tenha esse comportamento em função do processo de formação de 

seu estado tripleto, ao passo que os hidrogênios reativos do LCC extinguem-se 

com o passar do tempo de irradiação.  

3.2. Medidas de Impedância 

Os resultados apresentados nas Figuras a seguir referem-se as 

medidas das componentes Real (Z’) e imaginária (Z’’), além das extrapolações 

dos valores das curvas teóricas feitas com os dispositivos com as seguintes 

arquiteturas: ITO / MEH-PPV / Al; ITO / MEH-PPV – 10%Norbixina / Al; ITO / 

MEH-PPV  - 10%LCC / Al. Para estas medidas a amplitude Vac foi de 100mV 

em vácuo e sob iluminação de luz ultravioleta de 0 a 370 minutos.  

Todos os ajustes aqui das componentes real (Z’) e imaginária (Z’’) 

das medidas, foram submetidas ao método de mínimos quadrados no qual os 

parâmetros de ajustes convenientes fixados ou não para resultar em uma 

melhor concordância com as curvas experimentais. A Equação 1 representa o 

resultado de um modelo de Cole-Cole para as arquiteturas dos OLEDs 
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estudados das figuras 4 e 6 usando um esquema de circuito equivalente RC 

paralelo. 

Zeq*   (Equação 1) 

Figura 4 – Partes Re(Z) (a) e Im(Z) (b) versus frequência obtidos com a 

amostra ITO / MEH-PPV / Al e com Vac = 100mV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espectro da componente real da impedância (Z’), Figura 4a, nota-

se um valor em torno de 40Ω, para o qual todas as curvas convergem. Isto é 

usualmente atribuído a resistência em série em que os eletrodos (de ITO 

geralmente) impõe à amostra. 

Ainda sobre a Figura 4a em baixas frequências (10-1Hz), a amostra 

não irradiada apresenta a formação de um patamar (regime DC) exibindo uma 

resistência próximo de 107Ω. Em contrapartida a partir de 5 minutos de 

exposição a luz há um aumento de quase 4 vezes nessa resistência, tendo em 

vista que esta sofre pequeno aumento nos próximos minutos de irradiação 
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sendo confirmando com as Figuras 5a e b. Estas Figuras apresentam os 

parâmetros da extrapolação (R1 x tempo) obtidos através dos ajustes 

realizados nas curvas experimentais na Figura 4. 

 

Figura 5 – Variação da Resistência (a) e Capacitância (b) em função do Tempo 

de exposição a luz UV para a amostra ITO / MEH-PPV / Al 

a)                                                                 b)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Partes Re(Z) (a) e Im(Z) (b) versus frequência obtidos com a 

amostra ITO / MEH-PPV – 10%Norbixina / Al  e com Vac = 100mV. 
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No espectro da componente real da impedância (Z’), Figura 6a, nota-

se um valor em torno de 38Ω, para o qual todas as curvas convergem. Isto é 

usualmente atribuído a resistência em série em que os eletrodos (de ITO 

geralmente) impõe à amostra. 

Em baixas frequências (10-1Hz), na Figura 6a, a amostra sem 

irradiação apresenta a formação de um patamar (regime DC) exibindo uma 

resistência próximo de 103Ω. Entretanto a partir de 5 minutos de exposição há 

um aumento de 3 vezes na resistência, tendo em vista que esta sofre aumento 

gradativo nos próximos minutos de irradiação sendo confirmando com as 

Figuras 7a e b. Esta Figura apresenta os parâmetros obtidos através dos 

ajustes realizados nas curvas experimentais na Figura 6.  

 

Figura 7 – Variação da Resistência (a) e Capacitância (b) em função do Tempo 

de exposição a luz UV para a amostra ITO/MEH-PPV-10%Norbixina/Al 

a)                                                                b) 
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obtidos com os ajustes foram apresentados nas Figuras 5 e 7. Nota-se também 

que o dispositivo com MEH-PPV puro é mais resistivo em cerca de 3 ordens de 

grandeza (107) em relação ao dispositivo com aditivo de Norbixina (103-104).         

De acordo com as Figuras 5 e 7  é possível notar que os parâmetros 

como a resistência (R1) do polímero é o mais influenciado pela exposição a luz 

ultravioleta. Neste parâmetro há um aumento de quase uma ordem de 

grandeza nos 5 minutos iniciais de irradiação para os dispositivos com MEH-

PPV puro, enquanto que para a amostra confeccionada com 10% de norbixina, 

somente após 70min de exposição de luz UV sua resistência aumenta em uma 

ordem de grandeza. Para a capacitância (C1) do polímero ocorre uma variação 

muito pequena com a exposição luminosa indicando um número pequeno 

armadilhas no volume do polímero (Kondakov et al, 2003). Em relação ao 

parâmetro de desordem, α, se mantêm praticamente constante de 0 a 370 

minutos de exposição à luz para ambos os dispositivos.  

Os resultados apresentados na Figura 8 referem-se as medidas das 

componentes Real (Z’) e imaginária (Z’’), feitas com o dispositivo com a 

seguinte estrutura: ITO / MEH-PPV – 10%LCC / Al, seguindo as mesmas 

condições dos dispositivos anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Figura 8 – Partes Re(Z) (a) e Im(Z) (b) versus frequência obtidos com a 

amostra  ITO / MEH-PPV – 10%LCC / Al  e com Vac = 100mV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espectro da componente real da impedância (Z’), Figura 8a, nota-

se um valor de 45Ω, para o qual todas as curvas convergem. Isto é usualmente 

atribuído a resistência em série que os eletrodos (de ITO geralmente) impõe à 

amostra. A Figura 9 e 10 apresentam os parâmetros obtidos através dos 

ajustes realizados nas curvas experimentais nas figuras 8a e b.  

 

Figura 9 – Variação da Resistência do volume (a) e Capacitância do volume (b) 

em função do Tempo de exposição a luz UV para a amostra ITO/MEH-PPV-

10%LCC/Al 

      a)                                                                                   b) 
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Figura 10 – Variação da Resistência da Interface (a) e Capacitância da 

Interface (b) em função do Tempo de exposição a luz UV para a amostra 

ITO/MEH-PPV-10%LCC/Al 

     a)                                                                b)  

 

 

 

 

 

 

 

Pelo insucesso de diversas tentativas em se ajustar com 1 só RC, 

usou-se para o ajuste um modelo mostrado na Figura 11 com 2 RC em série 

com uma nova Equação 2 que introduz estes novos parâmetros. O R1C1 sendo 

responsável pelo processo de condução no volume (polímero) e R2C2 

associado ao processo de injeção na interface do MEH-PPV/Al. 

 

Figura 11 – Circuito equivalente com 2 RC em série 

                                                                               R1- resistência do volume 

                                                                               R2- resistência interface        

                                                              C1-capacitância do volume 

                                                              C2-capacitância da interface 

                                                              R3-resistência dos eletrodos 
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Isto é justificado pelo modelo de Cole-Cole com dois RC em série 

para realizar os ajustes teóricos da figura 8a e b. Neste caso é confirmado pela 

Figura 12 a seguir que mostra que entre a região de 102 a 104 (Hz) ocorre uma 

variação na inflexão da curvas a partir de 70 minutos de exposição a luz UV. 

Tendo em vista que este modelo se ajustou bem as medidas experimentais. 

 

Figura 12 – Componente Re(Z’) para amostra ITO / MEH-PPV10%LCC / Al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 9 o valor da Resistência do volume (R1) 
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de cargas causados pela perda de conjugação (Nowy et al, 2009).   
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denota a existência de um novo processo de relaxação no sistema. Isto é 

ratificado com os dados da Figura 10 pelo aumento da Resistência da Interface 

MEH-PPV/Al (R2) em quatro ordens de grandeza (~105Ω), e um aumento 

substancial da Capacitância da Interface (C2) em sete vezes (7nF). Por ainda 

não ter sido reportado em literatura, sugere-se dizer que este novo processo de 

transporte deve-se a presença do LCC. Todos os dispositivos aqui construídos 

apresentaram um baixo valor de α, próximos de zero, o que representa uma 

estreita distribuição nos tempos de relaxação. 

 

4. CONCLUSÕES  

Através da análise do UV-Vis, foi observado que os filmes de MEH-

PPV com 10% de Norbixina, apresentaram melhor estabilidade a radiação 

luminosa mostrando-se como um excelente aditivo natural com potencial 

antioxidante. Muito embora o LCC tenha apresentado estabilidade inferior 

frente ao carotenoide, faz jus seu uso como antioxidante por ser originado de 

um recurso renovável e abundante. 

O estudo dos efeitos do volume e interfaces nos dispositivos de 

MEH-PPV foram realizadas utilizando medidas de corrente alternada, sendo 

confeccionados o diagramas impedância complexa (Z*), curvas de Z’ vs. 

frequência e Z’’ vs. frequência, os quais permitiram a confecção de um circuito 

elétrico equivalente, que é ferramenta útil na compreensão dos fenômenos 

envolvidos no transporte de cargas. 

A partir dos espectros de impedância real e os parâmetros de 

ajustes, pode-se detectar que o principal efeito na degradação dos dispositivos 

aqui confeccionados ocorre no volume da camada ativa evidenciado pelo 
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ligeiro aumento na Resistência em altas frequências. Tendo em vista que 

aumento do efeito capacitivo do volume foi significativo mas isto pode ser 

explicado pela formação de áreas não emissivas e armadilhas causadas pela 

perda de conjugação. 
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RESUMO 

Em OLEDs o excesso de cargas pode acumular nas interfaces devido as 

diferenças nas funções de trabalho o que ocasiona barreiras para injeção de 

buracos e de elétrons. No entanto, existe tal acumulação de carga mesmo 

antes de o dispositivo ter sido operado para qualquer tempo significativo e, 

portanto, não é nem uma causa nem consequência da degradação do 

dispositivo. Neste trabalho foram preparados filmes de poli[2-metóxi 5-(2’-etil-

hexiloxi)-1,4-p-fenileno-vinileno] - MEH-PPV por spin coating. A influência da 

Polarização nos dispositivos foi avaliada por Espectroscopia de Impedância e 

medidas de corrente (DC). A Espectroscopia de impedância é uma excelente 

ferramenta para evidenciar efeitos de interface e de volume. Conclui-se que a 

polarização para os dispositivos, não proporcionou grandes variações na 

capacitância do volume, porém o efeito resistivo foi bastante favorecido. Além 

disso os “traps” são preenchidos sobre polarização direta, enquanto para 

polarização reversa, o campo é insuficiente para o preenchimento de 

armadilhas. 

 

Palavras-chave: impedância, polarização direta, OLEDs 



 

 

 

ABSTRACT 

In some OLEDs, excess loads may accumulate at the interface due to 

differences in work functions which causes barriers to injection of holes and 

electrons. However, no such charge accumulation even before the device has 

been operated for any significant time, and therefore is neither a cause or a 

consequence of device degradation. In this paper were prepared poly [2-

methoxy 5- (2'-ethyl-hexyloxy) -1,4-p-phenylene vinylene] films - MEH-PPV by 

spin coating. The influence of bias on the devices was evaluated by 

spectroscopy impedance and current measurements (DC). Impedance 

spectroscopy is an excellent tool to highlight interface effects and volume. It 

was observed that the capacitance values for both bias experiments, did not 

undergo significant variations. It follows that the bias for devices did not provide 

for wide variations in volume capacitance, but resistive effect was much 

favored. In addition the "traps" are filled on forward bias as to reverse bias, the 

field is insufficient for filling traps. 

 

Key-words: impedance, forward bias, OLEDs 
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1. INTRODUÇÃO 

OLEDs são conhecidos por seu alto potencial em aplicações de 

visualização, sinalização e iluminação. Há mais de 100 anos, Pochettino 

começou o desenvolvimento de semicondutores orgânicos, com a descoberta 

do efeito fotoelétrico em cristais de antraceno (Pochettino, 1906). Vincentt et al, 

em 1982, desenvolveu dispositivos electroluminescentes de filmes finos, 

depositados sob vácuo e com base em antraceno amorfo. 

Um OLED é um diodo emissor de luz em que a camada ativa é 

eletroluminescente e consiste em uma fina película de um composto orgânico 

que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. Esta camada de 

semicondutor orgânico situa-se entre dois eletrodos (cátodo e ânodo); 

normalmente, pelo menos, um destes eletrodos é transparente (Geffroy, 2006). 

O uso desta tecnologia tem sido limitado pelo tempo de vida relativamente 

curto dos dispositivos. A falha ocorre muitas vezes em poucos minutos de 

operação em condições ambientes. Tem sido observado que estes dispositivos 

têm significativamente mais longos tempos de vida em atmosferas inertes ou 

quando devidamente encapsulados. Esta degradação é atribuída a vários 

mecanismos, como a arquitetura do dispositivo, níveis de concentração do 

polímero e solvente na solução, deposição do polímero e dos eletrodos, a 

cristalização dos sólidos orgânicos, fotoxidação, temperatura, cargas espaciais, 

reações eletroquímicas na interface metal-polímero e migração de espécies 

iónicas (Scholz et al, 2015; Schaer et al, 2001; Nowy et al, 2009 & Low, 2002). 

Em OLEDs o excesso de cargas pode acumular nas interfaces 

devido diferenças na função de trabalho ocasionando barreiras para injeção de 

buracos e de elétrons (Matsumura, 1999 & Kondakov et al 2003). No entanto, 

existe tal acumulação de carga mesmo antes de o dispositivo ter sido operado 
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para qualquer tempo significativo e, portanto, não é nem uma causa nem 

consequência da degradação do dispositivo.  

Foi demonstrado que a operação do dispositivo pode resultar na 

acumulação de espécies diferentes (de moléculas degradadas), armadilhas 

profundas (cargas fixas), que normalmente causam uma perda de éxcitons 

atuando como centros de recombinação não radiativos e supressores da 

luminescência (Aziz et al, 1999; Popovic et al, 2001; Luo, 2007; Kondakov et al, 

2008 & Pinato et al, 2010).  

As espécies responsáveis pela acumulação de carga podem ser 

produtos de reações químicas dos materiais orgânicos ou simplesmente 

migração de íons. Segundo Yamada et al (2000), íons móveis podem se 

acumular na interface e dentro da zona de recombinação do dispositivo 

(Cusumano et al, 2003; Lee, 1999; Shen et al, 2000 & Yahiro, 2000). Portanto, 

Van Slyke (1996) propusera o uso de uma corrente alternada para evitar ou 

minimizar os efeitos da acumulação de íons móveis.  

Em 1997 foi proposta migração de íons móveis em OLEDs, oriundos 

dos eletrodos de ITO e Ca. Lee (1999), detectou a presença desses elementos 

usando espectrometria de massa de íons secundários (SIMS), a profundidade 

de perfis mostrou um aumento na concentração de Mg e In na parte orgânica 

de um dispositivo envelhecido, em comparação com um não operado. Nguyen 

et al (2001), mediu o teor de índio através de um OLED degradado, em um 

dispositivo com arquitetura ITO | Alq3 (100 nm) | Al. 

Usando medidas voltamétricas, Kondakov (2005), demonstrou que a 

acumulação dentro dos dispositivos é causada principalmente por cargas fixas 

(armadilhas profundas), e a região de acumulação está localizada 
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principalmente na interface metal-polímero, o qual serve, em geral, como uma 

zona de recombinação de cargas. 

A reorientação de moléculas que possuem momentos de dipolo 

permanente, ocorre quando os sólidos amorfos são submetidos a campos 

eléctricos da ordem de 1 MV/cm. Esta ordem de grandeza é comparável aos 

campos eléctricos criados em OLEDs  durante a operação. Tal reorientação 

pode modificar a polarização elétrica da respectiva camada, e potencialmente 

altera o perfil de campo eléctrico dentro de todo o dispositivo ( Zou, 1998).  

A reorientação molecular em OLEDs deve ser prontamente 

detectável como uma alteração nos campos elétricos internos, densidades de 

cargas fixas interfaciais, e momentos de dipolo associados com camadas 

específicas e como funções de polarização aplicada, temperatura, e tempo. 

Mesmo com muitos trabalhos publicados com a discussão destas 

características, não há indicações claras de reorientação molecular reportada 

até agora. No entanto, a sua contribuição não se pode excluir, em particular no 

que diz respeito à parte inicial da degradação. 

Com base nisso, o presente trabalho teve como objetivo um estudo 

sobre o efeito da polarização  nas propriedades elétricas do OLEDs à base de 

MEH-PPV. Os resultados aqui apresentados são preliminares, tendo em vista 

que este trabalho encontra-se em andamento. 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Inicialmente vale ressaltar que o preparo da solução, aquecimento 

dos filmes, e deposição dos contatos elétricos (metalização) foram todos 

realizados em atmosfera inerte com N2 em uma câmara chamada de Glove 

Box. 
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2.1. MATERIAIS 

 O MEH-PPV utilizado neste trabalho foi obtido comercialmente da 

Sigma-Aldrich®  com massa molecular na ordem de 150.000-250.000 

unidades. 

 O clorobenzeno foi o solvente de dissolução do polímero; 

 O ITO de área retangular utilizado neste trabalho foi obtido 

comercialmente da Delta Tecnologies® , com resistividade de folha de 

15–25 Ω. O vidro, de lâminas de microscopia, utilizado foi adquirido da 

Precision Glass Line nas dimensões 26,0 x 76,0mm e espessura de 1,0 

a 1,2mm. 

 

2.2. MÉTODOS  

2.2.1. Decapagem do ITO  

A primeira etapa na confecção de um dispositivo emissor de luz 

polimérico será a preparação dos eletrodos transparentes que consiste na 

decapagem. A etapa de preparação conhecida como decapagem consiste na 

remoção de regiões do óxido com o objetivo de delinear a área ativa do 

dispositivo com a geometria desejada e reduzir a incidência de curto circuito 

nas etapas posteriores de fabricação dos dispositivos.  

Esta decapagem foi realizada com ácido clorídrico (HCl 1N) e 

suspensão (pasta) de pó de zinco (Zn) (Adquirido da Vetec®). Com o auxílio de 

uma fita adesiva, cobriu-se a região para manter o óxido. Usou-se uma haste 

flexível de algodão com a ponta umedecida no HCl e no pó de zinco, essa 

ponta foi friccionada na região do filme de óxido que se encontrava exposta. 
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Com isso, o óxido foi removido do substrato de vidro. Retirou-se a fita adesiva 

e o processo de decapagem concluído.  

2.2.2. Preparo da solução 

Devido ao fato da solução utilizada no trabalho ser de fácil 

degradação, além do solvente volátil, estas tiveram os frascos protegidos com 

papel alumínio  contra exposição luminosa, vapor d’água e oxigênio. 

A camada ativa dos dispositivos foi preparada com o polímero conjugado 

luminescente MEH-PPV. Com o auxílio de uma balança analítica mediu-se a 

massa de polímero necessária a ser dissolvida no solvente Clorobenzeno (CB), 

obtendo-se uma solução de concentração 10mg de polímero para cada ml de 

solvente. Devido a dificuldade de homogeneização, a solução foi colocada sob 

agitação durante 24 horas.  

2.2.3. Limpeza dos Substratos 

As lâminas de ITO e vidro foram previamente lavadas com água e 

detergente neutro, utilizando-se somente as luvas de látex de procedimento 

não-cirúrgico para manipulação. Em seguida colocadas em banho de 

detergente e aquecidas a 120º C durante 10 minutos e novamente enxaguadas 

com água corrente e depois com água ultrapura. Depois os substratos foram 

colocados em banho a quente consecutivos de Acetona e de Álcool 

Isopropílico, para completa remoção de possíveis impurezas, e em seguida 

secos com jatos de N2. Após esse procedimento, todas os substratos foram 

submetidos a limpeza no equipamento de Plasma da Plasmatech com gás 

Nitrogênio durante 10 minutos. 
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2.2.4. Deposição dos Filmes  

Neste trabalho os filmes de MEH-PPV, foram depositados por um 

Spin Coating (Hall, 1998). 

Para o preenchimento de cada substrato foi necessário cerca de 

130μL de solução. Foi ajustado o primeiro estágio em 500rpm e com 18 

segundos de duração, ou seja com tempo mais curto e rotação mais lenta, nele 

é espalhado a solução por toda a superfície do substrato, já o segundo estágio 

é o responsável pela retirada do excesso da solução, o tempo de duração 

deste estágio foi de 60 segundos girando a 1500 rotações por minuto.  

2.2.5. Secagem dos Filmes  

Após o preparo, os filmes foram secados em uma placa aquecedora 

até 60ºC durante 2 horas para remoção total do solvente remanescente. 

2.2.6. Deposição dos contatos 

Após a obtenção dos filmes poliméricos os eletrodos alumínio foram 

evaporados numa Metalizadora da Glove Box em uma pressão de 3 x10-6 mbar 

e numa taxa de evaporação de 0,1nm/s. A espessura média dos eletrodos de 

alumínio foi de 100nm. A geometria dos eletrodos foi delimitada pelo uso de 

máscaras mecânicas durante o processo de evaporação.  

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO 

2.3.1. Medidas elétricas 

Os espectros de Impedância foram obtidos através do Solartron 

modelo 1260 Impedance/Gain phase Analyser, interface dielétrica Solartron 

modelo 1296, sem aplicação de bias, num intervalo de freqüência de 100 mHz 

a 1 MHz e amplitude de tensão alternada de 100mV.  
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As curvas DC e Eletroluminescência foram obtidas por um 

Eletrômero Keithley 2440 e por um Eletrômero Keithley 6517A 

respectivamente.  

Todos os dispositivos aqui construídos tiveram a seguinte 

configuração: Al / MEH-PPV / ITO .  

Nas medidas de polarização direta (positiva) o fio positivo do 

eletrômero é conectado direto no eletrodo de ITO (ânodo) e o fio negativo 

conectado ao Alumínio (cátodo), enquanto para polarização reversa ocorreu o 

inverso, positivo no Alumínio e Negativo no ITO. 

A cada medida de Impedância nos dispositivos seguiu-se de um 

ciclo de polarização durante 2 minutos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo, com o objetivo de verificar possíveis efeitos de 

cargas geradas durante o processo de montagem dos dispositivos foram 

realizadas medidas de IxV-(DC), capacitância e impedância nos dispositivos 

confeccionados à base de MEH-PPV. 

 Na Figura 1 tem-se o espectro de Impedância Real para os 

dispositivos de MEH-PPV. Nota-se que no mesmo a Resistência DC 

inicialmente tem valor tendendo ao infinito mesmo sem polarização (0V). 

Observa-se que em polarização de 3V há um decréscimo no valor da 

resistência em quase duas ordens de grandeza, próximo de 106Ω,   indicando a 

possibilidade de que parte da cargas fixas ou as aprisionadas em armadilhas 

foram suscetíveis ao campo aplicado direcionando-se a interface de emissão 

(Kondakov, 2005 & Zou, 1998). Ainda na Figura 1 pode-se notar uma nova 

redução substancial no valor da Resistência DC em uma ordem de grandeza 
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(105) nos próximos ciclos de polarização em 6 e 10V, ou seja, a Resistência DC 

tende a um mínimo e satura em até três ordem de grandeza (103). Esses 

resultados são ratificados com o espectro da capacitância mostrado na Figura 

2.  Especula-se que a partir de 3V altos valores de capacitância estejam 

ligados a um aumento no volume de cargas interfaciais.  

 

Figura 1 – Espectro da Impedância Real sob polarização direta 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espectro da Capacitância sob polarização direta 
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Na Figura 3 nota-se que no mesmo a Resistência DC inicialmente 

tem valor tendendo ao infinito mesmo após polarização com -5, -6V e que o 

valor da Resistência apresenta valor próximo de 107Ω quando sensibilizada a 

um campo de -10V, ou seja, até o presente momento apresentando 

comportamento distinto ao dispositivo com polarização direta. Este resultado 

demonstra que as cargas aprisionadas são pouco influenciadas pelo campo 

reverso. Esses resultados são ratificados com o espectro da capacitância 

mostrado na Figura 4. 

 

Figura 3 - Espectro da Impedância Real sob polarização Reversa 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Espectro da Capacitância sob polarização reversa 
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Na figura 5 tem-se medidas de ciclos de correntes obtidas através 

da aplicação de rampas de voltagem uma taxa de 30mV/s. Observamos que no 

primeiro ciclo ainda há uma grande área entre 0 e 7V  que corresponde as 

cargas aprisionadas, onde estas sofrem ação direta do campo aplicado a partir 

do 2º e 3º ciclos, deixando de existir a região de cargas nestes ciclos 

subsequentes.  

Vale ressaltar que a frequência de relaxação não sofre grandes 

mudanças para ambos os dispositivos, como mostrado nas figuras 2 e 4. 

 

Figura 5 -  Curvas de IxV com step lento (30mV/s) sob polarização direta 
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campo aplicado, o que indica a provável movimentação das cargas ainda 

presente no 2º ciclo entre 0 e 7V. 

 

Figura 6 – Curvas de IxV com step (0,3V/s) rápido sob polarização direta 

 

 

 

      

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Como um estudo preliminar, conclui-se que a Espectroscopia de 
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disso os “traps” são preenchidos sobre polarização direta, enquanto para 

polarização reversa, o campo é insuficiente para o preenchimento de 

armadilhas (Kondakov, 2003 & Nowy et al, 2010) 
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Nos ciclos de corrente observou-se que existe tal acumulação de 

carga mesmo antes de o dispositivo ter sido operado para qualquer tempo 

significativo e, portanto, não é nem uma causa nem consequência da 

degradação do dispositivo. Além disso a sensibilidade das cargas depende da 

velocidade (step) com que se aplica o campo nos dispositivos. 

Todas essas medidas precisam de novos testes, podendo ser 

utilizados nos novos experimentos como: filmes com espessuras diferentes, 

uso de camadas transportadoras de elétrons e buracos, medidas da 

eletroluminescência, avaliação da morfologia dos filmes por AFM, além da 

construção de circuitos equivalentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente dissertação acrescentou contributos significativos, 

porém para trabalhos futuros a fim de ratificar e obter novos resultados, há a 

necessidade de caracterizar melhor o novo processo de transporte 

apresentado pelos dispositivos de MEH-PPV com LCC, confeccionar e 

caracterizar filmes e dispositivos de Norbixina, avaliar a morfologia dos 

dispositivos por AFM, determinar a espessura dos filmes através do 

Perfilômetro e o estudo do comportamento elétrico por outros parâmetros, 

acompanhar a fotodegradação por dos filmes e dispositivos por Espectroscopia 

no IR, Raman e por Luminescência, e avaliar por medidas de capacitância 

versus tensão as possíveis armadilhas apresentadas no volume do material 

durante o funcionamento. 

 

 

 

 

 

 


