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INTRODUÇÃO
A técnica LbL é uma ferramenta poderosa para deposição de filmes finos de moléculas/ polímeros sobre superfícies sólidas,

providenciando crescimento de múltiplas camadas de filmes. Nesta técnica a superfície é mergulhada em solução de policátion,

lavada, seca, mergulhada em solução de poliânion, lavada e seca novamente. Esta sequência representa o ciclo mais simples

de formação de um filme [1, 3]. Neste trabalho foi desenvolvido o crescimento de filmes finos de ftalocianina de cobre, PTEBS e

PDDA. Estes filmes foram aplicados como células fotoeletroquímicas para seu estudo como camada ativa de células solares

orgânicas.
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Figura 2. Imagens AFM dos filmes LbL; a) 
(PDDA|CuPc)20, b) (PDDA|PTEBS)20,  c) 
configuração intercalada, n=10, d) Block 
configuration, n=10.

Figura 1. Estrutura molecular dos compostos,
a) PDDA, b) PTEBS, c) CuPc e d) C60.
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Figura 3. Espectro UV-Vis de a) configuração
intercalada ITO | [(PDDA | PTEBS) | (PDDA |
CuPc)]n e b) configuração em bloco,
ITO| (PDDA|PTEBS)n | (PDDA|CuPc)n.
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Os resultados mostram que os filmes LbL utilizados neste trabalho cobrem ampla faixa da região do visível e que a 

configuração em bloco proporciona fotocorrente bem estável, tornando-se estes filmes LbL materiais promissores 

para serem usados como camada ativa em células solares orgânicas.

Figura 5. Fotoeletroquímica da célula 
fotoeletroquímica configuração em 
bloco,ITO|(PDDA|PTEBS)15|(PDDA| 
CuPc)15|C60. 
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Figura 4. O substrato à esquerda é
um filme LbL de (PDDA|CuPc)20 e o
da direita de (PDDA|PTEBS)20.


