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Introdução 

Um dos maiores desafios atualmente é melhorar a 

eficiência das células solares orgânicas. Neste 

contexto, a investigação da orientação molecular e 

da dinâmica de transferência de carga é de grande 

importância no estudo da eficiência final do 

dispositivo. Neste sentido, foi realizado o estudo de 

filmes finos de nanocompósitos: 

Politiofeno/Nanopartículas de ouro (PT/Au), 

sintetizados em diferentes tempos reacionais (8,5; 

12,5; 16,5 e 20 horas) através da espectroscopia de 

fotoabsorção (NEXAFS) e da espectroscopia de 

elétrons Auger Ressonante (RAS). 

Resultados e Discussão 

Os espectros de NEXAFS no modo FY e TEY não 

apresentaram variação na intensidade das 

transições nos diferentes ângulos de incidência do 

feixe, indicando unidades tiofênicas sem orientação 

preferencial em relação ao plano do substrato. 

  
Figura 1. Espectros de NEXAFS na borda do S1s: 
TEY (esquerda) e FY (direita) para a amostra 20h. 
 

Os espectros de RAS são mostrados na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Espectro RAS do S KL2,3L2,3 para as 

amostras de PT/Au. 

 

Na tabela 1, estão descritos os tempos de 

transferência de carga, calculados pela metodologia 

de Core-Hole Clock nas ressonâncias 

correspondentes às transições S1s→π* e S1s→σ*. 
 

Tabela 1. Tempos de transferência de carga (tTC). 

Amostra 
tTC (fs) 

S1s→π* S1s→σ* 
8,5h 11,21 11,93 

12,5h 10,50 11,65 
16,5h 9,69 10,05 
20h 8,40 9,18 

 
Os valores calculados são equivalentes aos 
encontrados na literatura para derivados de tiofeno¹. 
O tTC é menor nos filmes com maior tempo 
reacional, corroborando os resultados de Inagaki et 
al.², nos quais os filmes com maiores tempos 
reacionais apresentam maior condutividade. 

Conclusões 

Os resultados de NEXAFS indicam filmes 

desordenados em relação ao plano do substrato. Os 

resultados de RAS apontam que o tTC decresce à 

medida que o tempo de reação aumenta. 

Agradecimentos 

LNLS e ao grupo colaborador GQM-UFPR. 

____________________ 
1Garcia-Basabe, Y.; Borges, B. G. A. L.; Silva, D. C.; Macedo, A. G. 
Micaroni, L.; Roman, L. S. e Rocco, M. L. M. Org. Electron.  2013, 14, 

2980-2986. 

²Inagaki, C. S.; Oliveira, M. M. e Zarbin, A. J. G. J. Colloid Interface 
Sci. 2018, 516,498-510. 


