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COMPOSIÇÃO ELETROLUMINESCENTE E SEU USO 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[001]   A presente invenção se insere na área de 

Ciência e Engenharia de materiais, bem como na área  da 

Engenharia de Eletrônica, e descreve uma composição  

eletroluminescente com propriedades reológicas adeq uadas à 

técnica de processamento por impressão serigráfica.  A 

referida composição é obtida a partir de materiais 

luminescentes conhecidos como Phosphor materials.  Com esta 

composição é possível produzir um material 

eletroluminescente com alta viscosidade. A composiç ão 

permite a fabricação de dispositivos com arquitetur a 

customizada, a qual compreende apenas três camadas:  uma 

camada ativa (composta pelo material eletroluminesc ente) e 

dois eletrodos. 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

[002]   A presente invenção teve como ponto de partida 

a tecnologia BR1020160256062 “ Compósito Eletroluminescente, 

Método de Obtenção do Compósito Eletroluminescente e 

Dispositivo Eletroluminescente Utilizando o dito Co mpósito ”. 

[003]   A baixa viscosidade e a instabilidade das 

suspensões coloidais são as principais limitações d a 

tecnologia BR1020160256062, as quais impossibilitam  a 

produção de dispositivos em larga escala por técnic as de 

produção industriais, como a técnica de impressão 

serigráfica. 

[004]   Na primeira etapa de desenvolvimento o 

compósito eletroluminescente com elevada viscosidad e foi 

proposto e a sua composição foi otimizada: para a f ormação 

de filmes com elevada uniformidade e para obtenção de máxima 
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eletroluminescência. 

[005]   Na segunda etapa, foram estudados os efeitos 

das lineaturas de telas serigráficas na formação de  filmes 

para a produção de dispositivos totalmente impresso s por 

serigrafia. Nesta etapa, foram estudados os efeitos  da 

lineatura de telas serigráficas nas propriedades 

morfológicas, elétricas e ópticas de filmes do comp ósito 

eletroluminescente desenvolvido (PEL), de uma pasta  

condutora transparente (PCT) (desenvolvida em conju nto com 

a TICON em outro projeto) e da pasta prata fabricad a pela 

TICON (PTF). 

[006]   Na terceira etapa, foi realizado um estudo da 

influência da lineatura de telas nas propriedades e letro-

ópicas de dispositivos eletroluminescentes produzid os pela 

técnica de impressão serigráfica. Nesta etapa foi 

considerado um estudo do tipo experimento fatorial completo 

de dois níveis. Com o qual foi determinado que tela s com 150 

fios/cm são mais apropriadas para a deposição do ma terial 

PCT, telas com 60 fios/cm são mais apropriadas para  a 

deposição do material PEL e telas com 120 fios/cm s ão mais 

apropriadas para a deposição do material PTF. Foi d eterminado 

que que dispositivos eletroluminescentes com melhor  

desempenho são obtidos empregando-se este protocolo  de 

processamento. 

[007]   Empregando-se o material otimizado e o melhor 

método de processamento, foram produzidos protótipo s de 

dispositivos eletroluminescentes utilizando-se a té cnica de 

impressão serigráfica. 

ESTADO DA TÉCNICA 

[008]   Alguns documentos do estado da técnica 
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descrevem tecnologias com possibilidade de processa mento de 

materiais em solução. 

[009]   O documento intitulado “Organic light-

emitting diode” (OLED) é restrito ao uso de filmes ultrafinos 

(com espessura nanométrica) e exige o uso de sala l impa e de 

métodos de processamento complexos (não pode ser pr ocessado 

pela técnica de deposição serigráfica); adicionalme nte, 

exige eletrodos com baixa função trabalho, processa mento em 

atmosfera inerte e a produção de eletrodos por técn icas de 

evaporação em alto vácuo. Também exige a deposição de 

múltiplas camadas – dois eletrodos, camada ativa, c amadas 

injetoras e camadas bloqueantes, além de possuir um  alto 

custo. Contudo, a tecnologia OLED apresenta a tensã o de 

operação inferior àquela apresentada na presente in venção, 

bem como, brilho, tempo de vida e eficiência superi ores. 

Contudo, a invenção proposta permite a deposição de  filmes 

com espessura suficiente para dispensar o uso de sa las 

limpas, superior a 10 µm, bem como permite a fabric ação de 

dispositivos com o número mínimo de camadas, dois e letrodos 

e uma camada ativa. 

[010]   No documento intitulado “Polymer light-

emitting diode” (PLED), é revelado que a técnica é restrita 

ao uso de filmes ultrafinos (com espessura nanométr ica) – 

exigindo o uso de salas limpas e de métodos de proc essamento 

complexos (não pode ser processado pela técnica de deposição 

serigráfica). Adicionalmente, exige eletrodos com b aixa 

função trabalho – exige processamento em atmosfera inerte e 

a produção de eletrodos por técnicas de evaporação em alto 

vácuo, também exige a deposição de múltiplas camada s – dois 

eletrodos, camada ativa, camadas injetoras e camada s 
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bloqueantes possuindo um alto custo. A técnica da p resente 

invenção difere desta tecnologia uma vez que permit e a 

deposição de filmes com espessura suficiente para d ispensar 

o uso de salas limpas, superior a 10 µm, e permite a 

fabricação de dispositivos com o número mínimo de c amadas, 

dois eletrodos e uma camada ativa. Assim, estas 

características permitem a produção de dispositivos  

totalmente impressos pela técnica de deposição seri gráfica, 

sendo uma tecnologia de baixo custo de produção e c ompatível 

com métodos industriais de processamento. 

[011]   No documento intitulado “Polymer light-

emitting electrochemical cells” (PLEC), é evidencia do que 

este documento se restringe ao uso de materiais com  

viscosidade limitada – não permite o processamento pela 

técnica de deposição serigráfica; bem como também s e 

restringe ao uso de materiais reativos aos componen tes 

atmosféricos – exige processamento e atmosfera iner te; 

ainda, é restrita ao uso de materiais solúveis – nã o permite 

a deposição de eletrodos processados com soluções e m 

solventes orgânicos, possuindo um alto custo. Desta  forma, 

distingue-se da presente invenção, que permite a pr odução de 

dispositivos totalmente impressos pela técnica de d eposição 

serigráfica, sendo uma tecnologia de baixo custo de  produção 

e compatível com métodos industriais de processamen to. Além 

disso, a presente tecnologia é superior por permiti r a 

operação dos dispositivos com excitação por corrent e 

contínua e alternada. 

[012]   No documento intitulado “Printable 

electroluminescent capacitors”, são reveladas infor mações 

relacionadas a estrutura de múltiplas camadas – doi s 
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eletrodos, camada ativa e camada dielétrica; bem co mo ainda 

apresenta operação apenas para excitação com corren te 

alternada. A presente invenção permite a fabricação  de 

dispositivos com o número mínimo de camadas, dois e letrodos 

e uma camada ativa, além de permitir a operação dos  

dispositivos com excitação por corrente contínua e 

alternada. 

[013]   Desse modo, a presente invenção difere do 

estado da técnica ao permitir uma série de ações nã o 

vislumbradas anteriormente, como:  

- a produção de suspensões estáveis e com alta 

viscosidade; 

- a deposição de filmes com espessura suficiente 

para dispensar o uso de salas limpas, superior a 10  µm;  

- o uso de eletrodos sem restrição de função 

trabalho, permitindo o uso de materiais que possam ser 

processados por técnica de impressão gráfica para a  produção 

de eletrodos;  

- a fabricação de dispositivos com o número mínimo 

de camadas, dois eletrodos e uma camada ativa; 

- a operação dos dispositivos com excitação por 

corrente contínua e alternada; 

- a produção de dispositivos totalmente impressos 

pela técnica de deposição serigráfica, sendo uma te cnologia 

de baixo custo de produção e compatível com métodos  

industriais de processamento. 

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

[014]   A presente invenção tem por objetivo 

desenvolver uma composição de compósito eletrolumin escente 

com propriedades reológicas adequadas à técnica de 
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processamento por impressão serigráfica, podendo ta mbém ser 

processada por outras técnicas de deposição. A refe rida 

composição é composta por material luminescente do grupo 

conhecido como Phosphor materials,  dispersos em uma Matriz 

de alta viscosidade, uma vez que esta Matriz confer e ao 

material propriedades reológicas adequadas à técnic a de 

impressão serigráfica. A Matriz é produzida a parti r de 

material polimérico condutor, de material espessant e, de 

estabilizante químico e de aditivos anti-espumante e 

coalescente. 

[015]   Com esta composição é possível produzir um 

compósito eletroluminescente com alta viscosidade, com o 

qual são produzidos dispositivos eletroluminescente s 

utilizando-se a técnica de impressão serigráfica. O  referido 

material permite a fabricação de dispositivos com 

arquitetura customizada, a qual compreende apenas t rês 

camadas: uma camada ativa (composta pelo material 

eletroluminescente) e dois eletrodos. 

[016]   Os dispositivos obtidos apresentaram operação 

em modo de polarização d.c., direta e reversa, bem como em 

modo de polarização a.c.. Empregando-se um eletrodo  

transparente de óxido de estanho e índio, camada at iva 

produzida com tela serigráfica de 77 fios/cm e um e letrodo 

de ouro, são fabricados dispositivos que, em polari zação 

d.c. direta, apresentam tensão de operação de ~31 V , eficácia 

luminosa de ~8 cd/A (em 100 V) e luminância de ~2.0 00 cd/m 2 

(em 100 V). Dispositivos fabricados utilizando past a 

condutora transparente (PCT) e pasta prata (PTF) pa ra a 

produção dos eletrodos apresentam tensão de operaçã o de ~32 

V, eficácia luminosa de ~0,6 cd/A (em 100 V) e lumi nância 
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~100 cd/m 2 (em 100 V). 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[017]   Para obter uma visualização total e completa 

do objeto desta invenção, são apresentadas as figur as as 

quais se faz referências, conforme se segue. 

[018]   A Figura 1 ilustra um esquema da arquitetura 

dos dispositivos eletroluminescentes, onde um eletr odo 

transparente, uma camada ativa, produzida com o com pósito 

eletroluminescente desenvolvido (PEL), e um eletrod o opaco 

compõe um dispositivo eletroluminescente customizad o. 

[019]   A Figura 2 representa curvas de corrente e o 

log da luminância versus tensão (a) obtidas de um d ispositivo 

ITO/PEL/Au e (b) obtidas de um dispositivo PCT/PEL/ PTF.  

[020]   A Figura 3 ilustra um dispositivo com a camada 

ativa produzida pela técnica de impressão serigráfi ca 

utilizando uma tela de 77 fios/cm e eletrodos de IT O e ouro 

depositados por RF-Sputtering e evaporação térmica,  

respectivamente. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[021]   A presente invenção refere-se a uma 

composição de compósito eletroluminescente com prop riedades 

reológicas adequadas à técnica de processamento por  

impressão serigráfica. 

Materiais 

[022]   Os materiais empregados durante a fabricação 

de dispositivos eletroluminescentes e filmes impres sos por 

serigrafia podem ser divididos em duas categorias 

principais, a dos materiais para produção de eletro dos e a 

dos materiais para desenvolvimento da camada ativa 

(compósitos eletroluminescentes). Para produção de 
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eletrodos, como eletrodo transparente foi utilizado  a pasta 

condutora transparente da empresa Ticon (PCT) 

(alternativamente óxido de estanho e índio, ITO) e como 

eletrodo opaco foi utilizada a pasta prata da Ticon  (PTF) 

(alternativamente ouro).  

[023]   A camada ativa foi composta pelo compósito 

obtido a partir de material luminescente e de uma M atriz. O 

material luminescente escolhido para ser utilizado foi o 

silicato de zinco dopado com manganês (Zn 2SiO 4:Mn, da Sigma-

Aldrich). 

[024]  Alternativamente, pode-se empregar diversos 

materiais luminescentes ( phosphor materials ), micro ou nano 

particulados, como: CaWO 4; (Zn,Cd)S:Cu; ZnS:Ag; ZnO:Zn; 

KMgF3:Mn; (Zn,Cd)S:Ag; (Zn,Cd)S:Ag; ZnS:Cu,Al; Y 2O2S:Eu; 

CaSiO3:Mn,Pb; MgF 3:Mn; ZnS:Cu; MgF 2:Mn; (Zn,Mg)F 2:Mn, Zn-

SiO 4:Mn,As; Zn 2SiO 4:Mn,In; Gd 2O2S:Tb; La 2O2S:Tb; Y 2O2S:Tb; 

Y2O2S:Tb,Eu; Y 3Al 5O12:Ce; Y 3(Al,Ga) 5O12:Ce; Y 2SiO 5:Ce; 

Y3(Al,Ga) 5O12:Tb; Y 2O3:Eu; CaTiO 3:Pr,La; SrAl 12O19:Mn,Li; 

SrAl 12O19:Mn,Na; SrAl 12O19:Mn,K; SrAl 12O19:Mn,Mg, entre outros 

similares. 

[025]  A Matriz foi composta pelo material polimérico 

condutor poli(3,4-etilenodioxitiofeno):poliestireno  

sulfonato (PEDOT:PSS modelo PH1000 da empresa Clevi os), pelo 

material espessante hidroxipropilcelulose (HPC), pe lo 

estabilizante químico 3-glicidoxipropiltrimetoxisil ano 

(GPTMS ≥98%, da Sigma Aldrich) e por aditivos (antiespumant e 

e coalescente). 

[026]  Alternativamente, pode-se utilizar materiais 

poliméricos condutores como: polianilina e derivado s de 

polianilina (polianilina:poliestireno sulfonado e p oli-orto-
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metóxianilina) e poliacetileno, entre outros simila res. 

[027]  Alternativamente, pode-se utilizar materiais 

espessantes como: polióxido de etileno, polietileno  glicol, 

polivinil álcool, metilcelulose, 

hidróxipropilmetilcelulose, carbóximetilcelulose, á cido 

poliacrílico, fluoreto de polivinilideno, floreto d e 

polivinilideno-co-politreftalato de etileno, 

polimetilmetacrilato, polivinilpirrolidona, poliure tano, 

polietileno, polivinilcarbazol, entre outros similr es. 

[028]  Alternativamente, pode-se utilizar diferentes 

estabilizantes químicos do grupo dos silanos, como:  

viniltrimetóxisilano, viniltrietóxisilano, 2-(3,4 

epóxiciclohexil) etiltrimetóxisilano, 3-glicidóxipr opil 

metildimetóxisilano, 3-glicidóxipropil trimetóxisil ano, 3-

glicidóxipropil trietóxisilano, 3-glicidóxipropil 

metildimetóxisilano, 3-glicidóxipropil metildietóxi silano, 

3-(glicidilóxipropil)trimetóxisilano, 8-

glicidóxioctiltrimetóxisilano, organosilano, p-

estiriltrimetóxisilano, 3-metacrilóxipropil 

metildimetóxisilano, 3-metacrilóxipropil trimetóxis ilano, 

3-metacrilóxipropil metildietóxisilano, 3-metacriló xipropil 

trietóxisilano, 3-acrilóxipropil trimetóxisilano, N -2-

(aminoetil)-3-aminopropilmetildimetóxisilano, N-2-

(aminoetil)-3-aminopropiltrimetóxisilano, 3-

aminorpopiltrimetóxisilano, 3-aminopropiltrietóxisi lano, 3-

trietóxisilil-N-(1,3 dimetil-butilideno) propilamin a, N-

fenil-3-aminopropiltrimetóxisilano, N-(vinilbenzil) -2-

aminoetil-3-aminopropiltrimetóxisilano hidroclorado , 3-

ureidopropiltrialcóxisilano, 3-

isocianetopropiltrietóxisilnano, tris-
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(trimetóxisililpropil)isocianurato, tris-

(trietóxisililpropil)isocianurato 3-

mecaptopropilmetildimetóxisilano, 3-

mercaptopropiltrimetóxisilano, metiltrimetóxisilano , 

dimetildimetóxisilano, feniltrimetóxisilano, 

dimetóxidifenilsilano, n-propiltrimetóxisilano, 

hexiltrimetóxisilano, deciltrimetóxisilano, 

1,6Bis(trimetóxisilil)hexano, 

trifluoropropiltrimetóxisilano, tetraortosilano, 

metiltrimetóxisilano, dimetildietóxisilano, 

feniltroetóxisilano, n-propiltrietóxisilano, 

hexiltrietóxisilano, octiltrietóxisilano, 

hexametildisilazano, siloxano com grupos hidrolisáv eis, 7-

octeniltrimetóxisilano, siloxano, 8-

metacrilóxioctiltrimetóxisilano,  N-(vinilbenzil)-2 -

aminoectil-3-aminopropiltrimetóxisilano hidroclorad o, N-2-

(aminoetil)-8-aminooctiltrimetóxisilano e 3-

(trimetóxisilil)anidrido propilsucínico. 

[029]  Como aditivo antiespumante, são utilizados 

materiais dos grupos que contém ou não contém silic one, mais 

preferivelmente os que contém silicone, e como adit ivo 

coalescente é utilizado materiais dos grupos álcooi s, 

ésteres glicólicos, acetatos glicólicos, amida. Den tro 

destes grupos tem-se o fenoxietanol, glicerol, etil eno 

glicol, texanol, N,N-Dimetilformamida, 1-Metil-2-

pirrolidona, dimetilsulfóxido, dentre outros. O mai s 

preferivelmente usado foi do grupo ésteres glicólic os. 

Preparações dos materiais 

Hidrólise do GPTMS 

[030]   Inicialmente foi preparada uma mistura 
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contendo o agente homogeneizante etanol e o precurs or GPTMS 

em um balão de vidro conectado a um condensador. A mistura 

foi agitada em condição de refluxo a uma temperatur a de até 

80 °C durante 30 minutos. A reação de hidrólise foi  promovida 

com a adição de água (H 2O) deionizada e o catalisador ácido 

nítrico (HNO 3 63%). Em seguida a mistura permaneceu sob 

agitação mecânica em condição de refluxo a uma temp eratura 

de até 80 ºC por 4 horas. Assim, foi obtido o GPTMS  

hidrolisado com uma concentração de aproximadamente  560 

mg/ml. 

Solução de PEDOT:PSS: 

[031]   A aditivação da solução foi feita adicionado 

o etileno glicol à solução comercial de PEDOT:PSS c om o 

objetivo de aumentar a condutividade elétrica do ma terial. 

Também foi adicionado o antiespumante e o coalescen te, onde 

quantidades entre 0 e 5% destes componentes podem s er 

adicionadas para a aditivação das soluções de PEDOT :PSS. 

Preferentemente, são adicionados 5% em volume de et ileno 

glicol e 1 % em volume dos aditivos antiespumante e  

coalescente. 

Preparação da Matriz: 

[032]   A Matriz pode ser produzida com concentrações 

de material polimérico condutor entre 0,5 e 50% em massa, 

com concentração de espessante entre 10 e 99,5% em massa e 

com concentração de estabilizante químico entre 0,1  e 50% em 

massa. Preferentemente, as matrizes são produzidas com 2% em 

massa de um material polimérico condutor, 74% em ma ssa de 

material espessante e 24% em massa, de estabilizant e químico. 

Preparação do Compósito: 

[033]   Os compósitos podem ser obtidos com 
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concentrações dos materiais luminescentes entre 50%  e 99% em 

massa (correspondente a de 50% a 1% de Matriz, 

respectivamente). Preferentemente, os compósitos sã o 

produzidos com concentração de 95% do material lumi nescente.  

Fabricação dos dispositivos 

Etapa 1 

[034]   Os dispositivos foram fabricados sobre 

substratos de vidro previamente limpos com banhos 

ultrassônico de 15 min cada: 1) em água com sabão n eutro 

(retirando excesso de sabão com banhos de água dest ilada em 

abundância); 2) em acetona e 3) em isopropanol. Apó s o banho 

de isopropanol os substratos foram secos com ar com primido. 

Etapa 2 

[035]   Sobre o substrato foi depositada uma camada 

da pasta condutora transparente PCT pela técnica de  

serigrafia, utilizando-se uma tela de poliéster com  150 

fios/cm (alternativamente foi depositada uma camada  de óxido 

de estanho e índio (ITO) por RF-Sputtering ). A camada 

condutora transparente também pode ser obtida com a  deposição 

material PCT utilizando-se telas com lineaturas ent e 60 e 

180 fios/cm. Após a deposição, a cura do filme foi realizada 

em uma estufa aquecida a 120 °C durante 30 minutos.   

Etapa 3 

[036]   Sobre a camada transparente condutora, foi 

feita a deposição do compósito eletroluminescente p ela 

técnica de serigrafia, utilizando-se uma tela de po liéster 

com 60 fios/cm (alternativamente esta camada foi de positada 

com tela com 77 fios/cm). A camada ativa dos dispos itivos 

pode ser obtida também com a deposição de compósito  

eletroluminescente (PEL) utilizando-se telas com li neaturas 
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ente 60 e 150 fios/cm. Após a deposição, a cura do filme foi 

realizada em uma estufa aquecida a 120 °C durante 3 0 minutos. 

Etapa 4 

[037]   Sobre a camada do compósito 

eletroluminescente, foi depositada uma camada da pa sta PTF 

pela técnica de serigrafia, utilizando-se uma tela de 

poliéster com 120 fios/cm (alternativamente, foram 

depositados eletrodos de ouro por evaporação térmic a). O 

eletrodo opaco também pode ser obtido com a deposiç ão 

material PTF utilizando-se telas com lineaturas ent e 60 e 

150 fios/cm. Após a deposição, a cura do filme foi realizada 

em uma estufa aquecida a 120 °C durante 30 minutos.   

[038]   Os versados na arte valorizarão os 

conhecimentos aqui apresentados e poderão reproduzi r a 

invenção nas modalidades apresentadas e em outras v ariantes, 

abrangidas no escopo das reivindicações anexas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1.  Composição eletroluminescente caracterizada  pelo 

fato de que compreende de 50 a 99%, preferencialmen te 95% em 

massa, de um material eletroluminescente, micro ou 

nanoparticulado, disperso em Matriz de alta viscosi dade, 

contendo de 0,5 a 50%, preferencialmente 2% em mass a, de um 

material polimérico condutor, de 10 a 99,5%, 

preferencialmente 74% em massa, de material espessa nte, de 

0,1 a 50%, preferencialmente 24% em massa, de estab ilizante 

químico e de 0 a 5%, preferencialmente 1% em volume , de 

aditivos antiespumante e coalescente. 

2.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o material 

luminescente é selecionado do grupo conhecido como phosphor 

materials , composto por micro ou nanopartículas de 

principalmente Zn 2SiO 4:Mn; CaWO 4; (Zn,Cd)S:Cu; ZnS:Ag; 

ZnO:Zn; KMgF 3:Mn; (Zn,Cd)S:Ag; (Zn,Cd)S:Ag; ZnS:Cu,Al; 

Y2O2S:Eu; CaSiO 3:Mn,Pb; MgF 3:Mn; ZnS:Cu; MgF 2:Mn; 

(Zn,Mg)F 2:Mn, ZnSiO 4:Mn,As; Zn 2SiO 4:Mn,In; Gd 2O2S:Tb; 

La2O2S:Tb; Y 2O2S:Tb; Y 2O2S:Tb,Eu; Y 3Al 5O12:Ce; Y 3(Al,Ga) 5O12:Ce; 

Y2SiO 5:Ce; Y 3(Al,Ga) 5O12:Tb; Y 2O3:Eu; CaTiO 3:Pr,La; 

SrAl 12O19:Mn,Li; SrAl 12O19:Mn,Na; SrAl 12O19:Mn,K; 

SrAl 12O19:Mn,Mg, preferivelmente Zn 2SiO 4:Mn. 

3.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o material 

polimérico condutor é selecionado do grupo consisti ndo 

principalmente em poli(3,4-

etilenodioxitiofeno):poliestireno sulfonato (PEDOT: PSS); 

polianilina (PANI); derivados de polianilina 

(polianilina:poliestirenos sulfonado (PANI:PSS) e p oli-orto-
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metóxi-nilina (POMA)) e poliacetileno (PA), preferi velmente 

PEDOT:PSS. 

4.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o material 

espessante é selecionado do grupo consistindo princ ipalmente 

em polióxido de etileno, polietileno glicol, polivi nil 

álcool, metilcelulose, hidroxipropilcelulose, 

hidróxipropilmetilcelulose, carbóximetilcelulose, á cido 

poliacrílico, fluoreto de polivinilideno, floreto d e 

polivinilideno-co-politreftalato de etileno, 

polimetilmetacrilato, polivinilpirrolidona, poliure tano, 

polietileno e polivinilcarbazol, preferivelmente 

hidroxipropilcelulose (HPC). 

5.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o estabilizante 

químico é selecionado do grupo dos silanos consisti ndo 

principalmente em viniltrimetóxisilano, viniltrietó xisilano, 

2-(3,4 epóxiciclohexil) etiltrimetóxisilano, 3-

glicidóxipropil metildimetóxisilano, 3-glicidóxipro pil 

trimetóxisilano, 3-glicidóxipropil trietóxisilano, 3-

glicidóxipropil metildimetóxisilano, 3-glicidóxipro pil 

metildietóxisilano, 3-(glicidilóxipropil)trimetóxis ilano, 8-

glicidóxioctiltrimetóxisilano, organosilano, p-

estiriltrimetóxisilano, 3-metacrilóxipropil 

metildimetóxisilano, 3-metacrilóxipropil trimetóxis ilano, 3-

metacrilóxipropil metildietóxisilano, 3-metacrilóxi propil 

trietóxisilano, 3-acrilóxipropil trimetóxisilano, N -2-

(aminoetil)-3-aminopropilmetildimetóxisilano, N-2-

(aminoetil)-3-aminopropiltrimetóxisilano, 3-

aminorpopiltrimetóxisilano, 3-aminopropiltrietóxisi lano, 3-
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trietóxisilil-N-(1,3 dimetil-butilideno) propilamin a, N-

fenil-3-aminopropiltrimetóxisilano, N-(vinilbenzil) -2-

aminoetil-3-aminopropiltrimetóxisilano hidroclorado , 3-

ureidopropiltrialcóxisilano, 3-

isocianetopropiltrietóxisilnano, tris-

(trimetóxisililpropil)isocianurato, tris-

(trietóxisililpropil)isocianurato 3-

mecaptopropilmetildimetóxisilano, 3-

mercaptopropiltrimetóxisilano, metiltrimetóxisilano , 

dimetildimetóxisilano, feniltrimetóxisilano, 

dimetóxidifenilsilano, n-propiltrimetóxisilano, 

hexiltrimetóxisilano, deciltrimetóxisilano, 

1,6Bis(trimetóxisilil)hexano, 

trifluoropropiltrimetóxisilano, tetraortosilano, 

metiltrimetóxisilano, dimetildietóxisilano, 

feniltroetóxisilano, n-propiltrietóxisilano, 

hexiltrietóxisilano, octiltrietóxisilano, 

hexametildisilazano, siloxano com grupos hidrolisáv eis, 7-

octeniltrimetóxisilano, siloxano, 8-

metacrilóxioctiltrimetóxisilano,  N-(vinilbenzil)-2 -

aminoectil-3-aminopropiltrimetóxisilano hidroclorad o, N-2-

(aminoetil)-8-aminooctiltrimetóxisilano, 3-

(trimetóxisilil)anidrido propilsucínico, preferivel mente 

GPTMS (3-glicidoxipropil-trimetilsilano). 

6.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o agente 

antiespumante é selecionado dos grupos que contém o u não 

contém silicone, mais preferivelmente os que contém  

silicone. 

7.  Composição eletroluminescente, de acordo com a 
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reivindicação 1, caracterizada  pelo fato de que o agente 

coalescente é selecionado dos grupos dos álcoois, é steres 

glicólicos, acetatos glicólicos, amida, consistindo  

principalmente em fenoxietanol, glicerol, etileno g licol, 

texanol, N,N-Dimetilformamida, 1-Metil-2-pirrolidon a, 

dimetilsulfóxido, preferivelmente ésteres glicólico s. 

8.  Composição eletroluminescente, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizada  pelo 

fato de que compreende uma viscosidade compatível c om a 

técnica de deposição serigráfica. 

9.  Composição eletroluminescente, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizada  pelo 

fato de que é depositada principalmente pela técnic a de 

serigrafia. 

10.  Uso da composição eletroluminescentes, obtida 

conforme definida em qualquer uma das reivindicaçõe s 1 a 9, 

caracterizada  pelo fato de que é na aplicação em dispositivos 

eletroluminescentes com operação por corrente contí nua 

(d.c.) ou alternada (a.c). 

Petição 870200075935, de 18/06/2020, pág. 33/36



1/2 

 

 

 

FIGURA 1 

 

 

 

FIGURA 2 

 

 

 
  

Petição 870200075935, de 18/06/2020, pág. 34/36



2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 

 

 

 

 

Petição 870200075935, de 18/06/2020, pág. 35/36



1/1 

RESUMO 

COMPOSIÇÃO ELETROLUMINESCENTE E SEU USO 

A presente invenção descreve uma composição 

eletroluminescente com propriedades reológicas adeq uadas à 

técnica de processamento por impressão serigráfica,  composta 

por micropartículas luminescentes conhecidas como Phosphor 

materials. Com esta composição é possível produzir um 

material eletroluminescente com alta viscosidade. A  

composição permite a fabricação de dispositivos com  

arquitetura customizada, a qual compreende apenas t rês 

camadas: uma camada ativa (composta pelo material 

eletroluminescente) e dois eletrodos. 
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