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Resumo 

Esta tese envolveu a síntese de 11 precursores poliméricos inéditos, 

derivados de bifenilos e terfenilos, substituídos por grupos receptores e 

doadores de elétrons, por meio de reações de acoplamento de Suzuki. 

Tais precursores foram convertidos aos respectivos polímeros, poli(p

xilileno )s e poli(p-fenileno vinileno)s, via redução catódica, conduzindo a 

um total de 11 polímeros, sendo dez deles inéditos. 

Os polímeros obtidos foram caracterizados por métodos 

espectroscópicos (UV-VIS, IV, RMN), análises térmicas, SEC e medidas de 

condutividade elétrica pós-dopagem. Um dos polímeros foi empregado na 

construção de dispositivos metal/polímero/metal ("sanduíche"), que 

permitiram a determinação da mobilidade dos portadores de carga, bem 

como da altura de barreira para injeção de elétrons na junção 

metal/polímero. 
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Abstract 

The synthesis via Suzuki coupling reaction of 11 new biphenylenic 

and terphenylenic polymer precursors, substituted by long-chain electron 

donating or withdrawing groups, is described. The electrochemical 

reduction of these precursors led to the corresponding poly(p-xylylene)s 

and poly(p-phenylene vinylene)s. Ten out of the 11 generated polymers 

have been never described before. 

AII the polymers were fully characterised by spectroscopic (UV-VIS, 

IR, NMR) and thermal analyses, as well as by SEC and electrical 

conductivity measurements of iodine-doped specimens. The positive 

charge carrier mobility and the barrier height for electron injection 

(metal/polymer) could be determined through I x V investigations of 

sandwich devices (metal/polymer/metal) for one of the polymers. 
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1 
Introdução 

Polímeros têm sido cada vez mais utilizados como substitutos de 

materiais estruturais como metais, madeira e cerâmica, pois podem ser 

produzidos a partir de matérias-primas de baixo custo, são pouco densos, 

flexíveis, processáveis a temperaturas relativamente baixas, resistentes à 

corrosão e apresentam elevada resistência mecânica. 

Até poucas décadas atrás, suas aplicações na indústria eletrônica se 

limitavam principalmente ao emprego como isolantes elétricos. Entretanto, 

após as descobertas e pesquisas realizadas no campo dos polímeros 

condutores, por Shirakawa 1
, MacDiarmid2 e Heeger3, ganhadores do prêmio 

Nobel de Química4 em 2000, além de muitos outros cientistas de diversas 

áreas, a indústria eletrônica e, em particular, a opto-eletrônica, passou a se 

interessar pela aplicação desses novos materiais como substratos ativos em 

dispositivos, tais como diodos emissores de luz organicos (OLEDs) 

(Figura 1.1a), mostradores (displays) (Figura 1.1b), entre outros. 

É interessante mencionar que muito tempo se passou até que os 

cientistas de materiais se convencessem de que os grandes benefícios dos 

polímeros condutores estão relacionados com suas propriedades únicas e não 

simplesmente na sua aplicação como substitutos de condutores metálicos e 

semi-condutores inorgânicos5
• Assim, por exemplo, não é possível depositar 

filmes finos e transparentes de cobre sobre películas de celulose ou ITO por 

1 Shirakawa, H. The discovery of polyacetylene film. The dawning of an era of conducting 
polymers. Synth. Met. 2002, 125, 3-10. 

2 
MacDiarmid, A. G. Synthetic metais: a novel role for organic polymers. Synth. Met. 2002, 
125, 11-22. 

3 Heeger, A. J. Semiconducting and metallic polymers: the fourth generation of polymeric 
materiais. Synth. Met. 2002, 125, 23-42. 

4 http://www.nobel.se/chemistry/laureates/index.html (acessado em setembro/2002). 
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spin-coating, tampouco mudar o nível de Fermi do silício pela simples imersão 

numa solução contendo um oxidante. 

Um outro aspecto relevante, apesar de pouco comentado, é a enorme 

importância dos avanços alcançados na pesquisa e desenvolvimento de 

polímeros isolantes de alto desempenho e fácil processamento. O 

desenvolvimento de computadores e outros equipamentos eletrônicos de 

última geração envolve uma tecnologia denominada VLSI (Very Large Scale 

Integration), utilizada na confecção de circuitos integrados, como por exemplo 

microprocessadores e memórias (Figura 1.lc e 1.ld), nos quais milhões de 

componentes (diodos, transistores, resistores e capacitores) de tamanho 

microscópico são confinados e interligados em espaços cada vez menores, 

formando os chips. O isolamento elétrico entre esses componentes é feito por 

finas camadas de polímeros isolantes que devem possuir elevadíssima rigidez 

dielétrica, sob temperaturas de até 200 °c, fácil processamento e custo 

compatível6 • 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1.1 Exemplos de dispositivos que empregam polímeros condutores e isolantes. 
{a) OLED flexível aceso7

; (b) disp/ay flexível 8
; (c) microprocessador9

; 

(d) microprocessador F-100, que mede somente 0,6 cm2
, passando pelo buraco de 

uma agulha9
• 

5 Scott, J. C. Conducting polymers: from novel science to new technology. Science 1997, 
278, 2071-2072. 

6 Heffner, K. H.; Andersen, C. W. (Honeywell lnternational lnc.). Multilayer protective 
coating for integrated circuits and multichip modules and method of applying sarne. U.S. 
Patent 6,319,740, 2001 . 

7 http://www.dupont.com/displays/oled/ (acessado em setembro/2002). 
8 http://www.chem.arizona.edu/faculty/bred/bredx.html (acessado em setembro/2002). 
9 http://www.widesoft.com.br/users/virtual/parte3.htm (acessado em setembro/2002). 
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Uma das classes de polímeros condutores que tem mais se destacado 

em aplicações opto-eletrônicas é a do poli(p-fenileno vinileno), PPV, e seus 

derivados. Já na área de polímeros isolantes, o poli(p-xilileno), PPX, e seus 

derivados substituídos vêm sendo aplicados na indústria de componentes 

eletrônicos há algumas décadas. A Figura 1.2 mostra a semelhança entre suas 

fórmulas estruturais, sendo a ligação dupla existente entre os carbonos a e J3 

responsável pela conjugação n estendida na cadeia de PPV, permitindo a sua 

dopagem e condução de corrente elétrica. 

n 
PPV PPX 

Figura 1.2 Fórmulas estruturais de PPV e PPX. 

Uma pesquisa realizada junto a bancos de patentes1º (somente dos 

EUA) e ao Web of Science11
, utilizando como palavras-chave "poly and 

phenylene and vinylene" e "poly and xylylene or parylene", revelou a evolução 

no número de publicações sobre essas duas classes de polímeros nos últimos 

25 anos (Figura 1.3). 

1000 PPV 
- Artigos 

: - Patentes(EUA) 
,o 

!f 
~ 100 

CI. 

.g 
e e ,:, 
Z 10 

1976-80 1981-e5 1986-90 1991-95 1996-2001 

Pe<lodo 

1000 PPX 
- Artigos 

: - Patentes (EUA) 
'º !f = 100 

[ .. 
'C 
o 
115 

,§ 
Z 10 

1976-80 1981--85 1986-90 1991-95 1996-2001 
Porlodo 

Figura 1.3 Número de artigos e patentes (EUA) sobre PPVs e PPXs publicados 

entre 1976 e 2001. 

10 United States Patent and Trademark Office. http://www.uspto.gov/patft/index.html 
(acessado em setembro/2002). 

11 The Web of Science, lnstitute for Scientific lnformation. http://webofscience.fapesp.br/ 
(acessado em setembro/2002). 
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Alguns aspectos são dignos de nota: (i) o número de publicações sobre 

PPVs vem aumentando de forma exponencial, e o interesse por PPXs, embora 

menor, é muito significativo e também crescente; (ii) há uma inversão quanto 

ao tipo de publicação (artigo científico ou patente) para PPVs e PPXs, 

provavelmente porque PPVs (como polímeros condutores) foram 

desenvolvidos no meio acadêmico enquanto PPXs no meio industrial. 

Nosso grupo de pesquisa vem se dedicando nos últimos oito anos12 ao 

estudo de uma rota eletroquímica para PPXs e PPVs, buscando obter novos 

representantes dessas classes de polímeros, de difícil obtenção por outras 

rotas. 

A presente tese de doutorado envolveu a síntese eletroquímica de 11 

polímeros (sete PPXs e quatro PPVs), sendo dez deles inéditos, derivados de 

sistemas bifenilênicos e terfenilênicos substituídos por grupos atraentes e 

repelentes de elétrons, incluindo a preparação de todos os precursores 

poliméricos necessários e a caracterização espectroscópica, térmica e, em um 

caso, elétrica dos polímeros, esta última por meio do estudo de curvas I x V 

obtidas de dispositivos do tipo "sanduíche" metal/polímero/metal. 

Dividimos a tese em dez capítulos para facilitar a sua leitura e consulta 

futura (Figura 1.4). Os Capítulos 2, 3 e 4 apresentam de forma sucinta os 

principais aspectos relacionados à síntese de PPXs e PPVs e das técnicas 

eletroquímicas utilizadas, respectivamente. Os objetivos da tese são descritos 

no Capítulo 5 e os resultados obtidos e sua discussão nos capítulos seguintes, 

separando a síntese dos precursores (Capítulo 6), a síntese e caracterização 

dos polímeros (Capítulo 7) e os estudos com dispositivos 

metal/polímero/metal (Capítulo 8). As conclusões gerais se encontram no 

Capítulo 9. A parte experimental compõe o Capítulo 10, onde a numeração dos 

compostos químicos é a mesma que a utilizada nas seções de Resultados e 

Discussão. Finalmente, os apêndices agrupam informações úteis de forma a 

facilitar a consulta a dados específicos contidos na tese. 

12 Utley, J. H. P.; Gruber, J. Electrochemical synthesis of poly(p-xylylenes) (PPXs) and 
poly(p-phenylenevinylenes) (PPVs) and the study of xylylene (quinodimethane) 
intermediates: an underrated approach. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1614-1624. 
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2 
Poli( p-xilileno Js iQ-{ 

R n 

Poli(p-xilileno)s, PPXs, ou Parilenos, formam uma família de polímeros 

isolantes de grande importância comercial há aproximadamente meio século, 

devido às suas propriedades físicas e químicas peculiares, preservadas mesmo 

em filmes ultrafinos. Essas propriedades incluem: elevada rigidez dielétrica, 

baixa constante dielétrica, resistência à oxidação e ao ataque de solventes. 

PPXs são empregados em um grande número de aplicações1
•
2

•
3

, como por 

exemplo revestimento de circuitos impressos, capacitares de filme fino 

(Parylene Flat-Kap capacitors) apresentando tensão máxima de operação de 

500 V, termistores, relés de estado sólido com isolamento de até 2,5 kV, 

circuitos integrados, transistores de efeito de campo (FET), encapsulamento 

de marca-passos cardíacos, lubrificantes sólidos e outras. 

Uma revisão abrangente sobre os métodos de síntese de PPX foi 

recentemente por nós publicada4
• Assim, neste capítulo apresentaremos 

apenas os principais métodos de preparação desta classe de polímeros. 

1 Beach, W. F. Xylylene polymers. Kirk-OthmerEncyclopedia of Chemical Technology, 4th 
ed.; Wiley & Sons: NewYork, 1998; Suppl. Vol., pp 863-901. 

2 Beach, W. F.; Lee, C.; Bassett, D. R.; Austin, T. M.; Olson, R. Xylylene polymers. ln 
Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, 2nd ed.; Wiley & Sons: New York, 
1989; Vol. 17, pp 990-1025. 

3 Lee, S. M. Xylylene polymers. Kirk-Othmer Encyc/opedia of Chemica/ Technology, 3rd 
ed.; Wiley & Sons: New York, 1983; Vol. 24, pp 744-771. 

4 Li, R. W. C.; Gruber, J. Síntese de poli(p-xililenos). Quim. Nova 1999, 22, 821-827. 
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Em 1947, Szwarc5 descreveu pela primeira vez a formação de 

p-quinodimetano (p-xilileno, 1, Esquema 2.1) como produto da pirólise de 

p-xileno a 800 °c. O autor concluiu que esta espécie era estável em fase 

gasosa, mas polimerizava rapidamente em contato com superfícies frias, 

formando um filme polimérico branco (2) insolúvel na maioria dos solventes 

orgânicos usuais. A formação de p-quinodimetano foi comprovada pelo autor, 

introduzindo o vapor aquecido num recipiente frio contendo iodo, sendo a,a'

diodoxileno o único produto detectado. 

800 ºC 
• 

Esquema 2.1 

1 n 

-80 ºC ... 
2 

n 

Errede e Landrum6, em 1957, conseguiram acompanhar a concentração 

de p-quinodimetano, presente no processo de polimerização, por meio de 

titulação iodométrica e determinaram a meia vida (t1;2) deste intermediário: 

21 horas a -78 °c. 
Coulson e col. 7 estimaram, por meio de cálculos de orbitais moleculares, 

que a forma quinoídica de 1 seria, aproximadamente, 50 kJ moi-1 mais estável 

do que o di-radical. Esta conclusão foi confirmada anos mais tarde por 

Williams e col. 8 por meio do espectro de RMN de 1H de uma amostra de 

p-quinodimetano condensada em THF-ds a - 80 ºC, onde puderam observar 

dois singletos, em 5,1 e 6,4 ppm, correspondentes aos hidrogênios metilênicos 

e do anel, respectivamente. 

5 
Szwarc, M. Some remarks on the p-xylylene molecule. Faraday Diseuss. 1947, 2, 47-
49. 

6 
Errede, L. A.; Landrum, B. F. The chemistry of p-xylylene. 1. The preparation of solutions 
of pseudodiradicals. J. Am. Chem. Soe. 1957, 79, 4952-4955. 

7 
Coulson, C. A.; Craig, D. P.; Maccol, A.; Pullmann, A. p-Quinodimethane and its 
diradical. Faraday Diseuss. 1947, 2, 36-38. 

8 
Williams, D. J.; Pearson, J. M.; Six, H. A.; Levy, M. Nuclear magnetic resonance spectra 
of quinodimethanes. J. Am. Chem. Soe. 1970, 92, 1436-1438. 



CAPÍTULO 2 - 8 -

Entre 1966 e 1967, três pesquisadores da Divisão de Plásticos da Union 

Carbide Corporation (Gorham, Gilch e Covitz) desenvolveram rotas sintéticas 

para PPXs, descritas a seguir, as quais se tornaram clássicas e são utilizadas 

até os dias de hoje, tanto no meio industrial como acadêmico. 

Gorham 9 aperfeiçoou o método pirolítico de preparação de PPXs, 

empregando paraciclofano (3, Esquema 2.2) como material de partida. Este 

composto se decompõe quantitativamente a 600 °c e 1 mmHg, formando 

vapor de p-quinodimetano (1) que polimeriza em contato com superfícies 

frias. Segundo o autor, nestas condições reacionais o polímero formado é mais 

puro, livre de subprodutos e ligações cruzadas, além de permitir a obtenção de 

alguns PPXs substituídos por grupos como metila, etila, bromo, ciano e acetila. 

Este processo foi patenteado em vários países e se tornou o mais importante 

método industrial de produção de parilenos. 

n/2 

3 

600ºC 
• 

1 mmHg 

Esquema 2.2 

1 

30 ºC 
• 

2 

n 

Gilch e Wheelwright10 investigaram a reação entre p-xilenos 

a-halogenados (4) e bases. Constataram que o emprego de t-butóxido de 

potássio e solventes apoiares converte esses haletos de benzila em PPXs e 

uma pequena quantidade de [2,2]paraciclofanos. O mecanismo por eles 

proposto (Esquema 2.3) envolve a eliminação-1,6 de HCI e formação dos 

quinodimetanos correspondentes, os quais polimerizam in situ. Esta reação 

passou a ser conhecida como rota de Gilch e um exemplo recente de seu 

9 
Gorham, W. F. A new, general synthetic method for the preparation of linear poly-p
xylylenes. J. Polym. Sei.: Part A-11966, 4, 3027-3039. 

10 
Gilch, H. G.; Wheelwright, W. L. Polymerization of a-halogenated p-xylenes with base. 
J. Polym. Sei.: Part A-11966, 4, 1337-1349. 
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emprego na preparação de diversos PPXs substituídos por grupos arila, 

inclusive no carbono a, foi publicado por Greiner e col. 11 

Esquema 2.3 

R 

+ t-BuO- + t-BuOH -fô-{ 
n 

4 R/ 
-cr • [=ô=] 

X 

Gilch12 desenvolveu também uma outra rota sintética para PPXs que 

consiste na reação entre derivados de a,a'-dihalo-p-xilenos (5) e agentes 

redutores, tais como zinco, cobre, fenil-lítio, sódio e ferro (Esquema 2.4). 

n XY2C-frcY2X 

5 

X= CI, Br, 1 
Y = H, halogênios 

Esquema 2.4 

agentes redutores 
• 

11 lshaque, M.; Wombacher, R.; Wendorff, J. H. ; Greiner, A. Synthesis and structure
property relationships of novel poly(p-xylylene)s with aromatic substituents. e-Polymers 
2001, 5, 1-16. http://www.e-polymers.org/papers/greinerneu_210601.pdf (acessado em 
março/2002). 

12 Gilch, H. G. Preparation of poly-p-xylylenes by electrolysis. J. Polym. Sei.: Part A-1 
1966, 4, 1351-1357. 

BIBLIOTECA 
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A não especificidade do agente redutor levou Gilch a supor que o passo

chave desta reação não envolvia a formação de um intermediário entre o 

agente redutor e o haloxileno, mas apenas uma transferência de elétrons. 

Para comprovar esta hipótese, decidiu realizar essas reduções 

eletroquimicamente, em meio ácido aquoso e sob potencial constante. 

Diversos metais foram usados como catodo, produzindo somente hidrogênio 

gasoso. Entretanto, ao utilizar mercúrio ou chumbo, metais que apresentam 

elevada sobretensão para hidrogênio, Gilch obteve os polímeros esperados. 

Trata-se da primeira síntese eletroquímica de PPX descrita na literatura. 

Em seguida, Covitz13
, estudou a redução catódica dos três a,a'

dibromoxilenos isoméricos (o-, m- e p-) em DMF/TEAB por voltametria cíclica 

e coulometria, observando duas ondas catódicas irreversíveis para os isômeros 

orto (6, Esquema 2.5) e para (7), e uma única para o isômero meta (8), com 

consumo de 2 F moi-1 para cada onda. Eletrólises preparativas conduzidas nos 

potenciais das primeiras ondas catódicas forneceram os resultados 

representados no Esquema 2.5. A não-obtenção de poli(m-xilileno) se deve à 

impossibilidade da formação de m-quinodimetano, desestabilizando, portanto, 

o di-radical m-xilileno que provavelmente abstrai dois hidrogênios do solvente, 

resultando em m-xileno (9). 

Covitz também efetuou as reduções de 6 e 7 em potenciais 

correspondentes às segundas ondas voltamétricas e notou a desalogenação 

dos substratos de partida, provavelmente devido à subseqüente redução dos 

xililenos intermediários aos seus respectivos diânions (10) e (11), que 

abstraíram prótons de traços de água presentes no solvente ou durante o 

workup (Esquema 2.6). 

13 Covitz, F. H. The electrochemical reduction of a,a'-dibromo-p-xylene. J. Am. Chem. 
Soe. 1967, 89, 5403-5409. 
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Esquema 2.5 

n cc~ 8r 
h 8r 

6 
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7 
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A partir de 1995, Utley e col. 14 estenderam o método eletroquímico 

desenvolvido por Gilch e Covitz para um grande número de precursores 

dibromados, obtendo novos poli(p-xilileno)s, poli(o-xililenos)s, inclusive alguns 

solúveis em solventes orgânicos e outros em água, além de copolímeros. Estes 

últimos foram obtidos pela co-eletrólise de misturas de dois precursores 

diferentes, aplicando o potencial mais negativo observado nos ensaios de 

voltametria cíclica. Em geral, as eletrólises foram conduzidas em DMF/TEAB, 

utilizando catodo de mercúrio. A vantagem deste tipo de eletrodo de trabalho 

está no fato de ser renovável, isto é, filmes poliméricos insolúveis formados 

sobre sua superfície não interrompem a passagem de corrente, pois são 

constantemente removidos. A Figura 2.1 e a Tabela 2 .1 apresentam um 

panorama dos polímeros sintetizados. 

Como é possível notar, na maioria dos casos, precursores 

bromometilados foram empregados, pois seus potenciais de redução são 

menos negativos do que os dos respectivos cloretos, cujas reduções conduzem 

normalmente aos produtos de hidrogenólise e não aos polímeros desejados, 

seguindo um mecanismo análogo ao mostrado no Esquema 2.6. Entretanto, o 

emprego de mediadores como, por exemplo, benzofenona e Ni(salen), que 

apresentam potenciais de redução menos negativos do que os cloretos ( em 

até 0,5 V), permitiu obter vários PPXs a partir deste tipo de substratos15
•
16

•
17

. 

14 
Utley, J. H. P.; Gao, Y. ; Gruber, J.; Lines, R. Electrochemical route to xylylene polymers 
and copolymers via cathodically generated quinodimethanes: preparative and structural 
aspects. J. Mater. Chem. 1995, 5, 1297-1308. 

15 Utley, J. H. P.; Ramesh, S.; Salvatella , X.; Szunerits, S.; Motevalli, M.; Nielsen, M. F. 
Electro-organic reactions. Part 54. Quinodimethane chemistry. Part 2. Electrogeneration 
and reactivity of o-quinodimethanes. J. Chem. Soe. Perkin Trans. 2 2001, 153-162. 

16 Janssen, R. G. ; Utley, J. H. P. ; Garre, E. ; Simon, E.; Schirmer, H. Electroorganic 
reactions. Part 55. Quinodimethane chemistry. Part 3. Transition metal complexes as 
inter- and intra-molecular redox catalysts for the electrosynthesis of poly(p-xylylene) 
(PPX) polymers and oligomers. J. Chem. Soe. Perkin Trans. 2 2001, 1573-1584. 

17 Amatore, C.; Gaubert, F.; Jutand, A.; Utley, J. H. P. Mechanistic and synthetic aspects 
of a novel route to poly-p-xylylene (PPX) via nickel complex catalysed 
electropolimerisation of 1,4-bis(chloromethyl)benzene. J. Chem. Soe. Perkin Trans. 2 
1996, 2447-2452. 
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R1 
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24 R1=R2 = NO2 

Figura 2.1 Precursores de poli(xilileno)s submetidos à redução catódica. 
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Tabela 2.1 Poli(xilileno)s sintetizados eletroquimicamenteª 

Precursor -Ered Rendimento de Precursor -Ered Rendimento de 
poli(xilileno) poli(xilileno) 

(%) (%) 

(7) 1,3 90 (23) 1,3 8418 

c12l 1,5 78 (24) 1,2 5418 

C13l 1,5 90 (25) 1,2 70 

(14t 1,8 70 (26t 1,5 74 

(15) 0,85 80 (27t 1,6 76 

(16) 1,4 40 (28) 1,9 35 

(17) 1,4 40 (29) 1,3f Quant. 9 

(18) 1,5 76 (31) 1,5 9319 

(19l 1,7 60 (32) 1,9 5419 

(6) 1,4 33 (6) + (7) 1,3 64h 

c2ot 1,5 56 (7) + (18) 1,5 99h 

(21) 1,4 5 (12) + (15) 1,5 57h,i 

(22) 1,1, 1,5 26,6618 (29) + (30) 1,3f Quant.h,g 

a. Cela dividida, catodo de Hg, DMF-TEAB (0,1M), eletrólise até aprox. 2F mo1-1, V vs. 

Ag/AgBr, referência 14 exceto quando outra estiver indicada . b. Somente fração 

solúvel em DMF. e. Frações solúvel e insolúvel em DMF, aprox. 1:3. d. Frações solúvel 

e insolúvel em DMF, aprox.1:8. e. Frações solúvel e insolúvel em DMF, aprox.1:1,6. f. 

V vs. ECS. g. Higroscópico, portanto conteúdo de água incerto. h. Copolímero formado 

pela co-eletrólse de quantidades iguais dos precursores. i. Frações solúvel e insolúvel 

em DMF, aprox. 1 :0,63. 

18 
Gruber, J.; Li, R. W . C. Electrochemical synthesis of poly(4,4'-biphenylene ethylenes) 
(PBPEs). Eur. Po/ym. J. 2000, 36, 923-928. 

19 
Gruber, J.; Li, R. W. C.; Silva, A. M. L.; Matos, J. R. Electrochemical syntheses of 

poly(4, 7-benzofuran ethylene) (PBFE) and poly(4, 7-benzothiophene ethylene) (PBTE). 
Polym. J. 1997, 28, 718-721. 
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Também em 1995, Utley e col. 20 provaram a formação de 

o-quinodimetano como intermediário da redução catódica do precursor 6 a 

o-PPV, capturando-o com anidrido malêico, adicionado ao católito antes do 

início da eletrólise. Neste ensaio, em vez de polímero, os autores isolaram o 

aduto de Diels-Alder correspondente (Esquema 2. 7). Este trabalho original 

deu origem a outros21
•
22 com importância na área de síntese orgânica, pois 

permite a preparação de compostos de estrutura complexa via reação de 

Diels-Alder, onde os dienos são gerados eletroquimicamente in situ. 

~Br 

~Br 

6 

+2e -2B( 
' . 

Esquema 2.7 

C( 
ç: 

o • 

20 Eru, E.; Hawkes, G. E.; Utley, J. H. P.; Wyatt, P. B. Electro-organic reactions. Part 41. 
Diels-Alder reactions of o-quinodimethanes from the cathodic reduction of a,a'-dibromo-
1,2-dialkylbenzenes. Tetrahedron 1995, 51, 3033-3044. 

21 Oguntoye, E.; Szunerits, S.; Utley, J. H. P.; Wyatt, P. B. Electro-organic reactions. Part 
46. Diels-Alder trapping of o-quinodimethane generated by redox-mediated cathodic 
reduction of a,a'-dibromo-o-xylene in the presence of hindered dienophiles. Tetrahedron 
1996, 52, 7771-7778. 

22 Utley, J. H. P.; Oguntoye, E.; Smith, C. Z.; Wyatt, P. B. Electro-organic reactions. Part 
52: Diels-Alder reactions in aqueous solution via electrogenerated quinodimethanes. 
Tetrahedron Lett. 2000, 41, 7249-7254. 



I 

3 
Poli(p-fenileno vinileno)s ~ 

R n 

Desde a descoberta de que a condutividade elétrica de poli(acetileno) 

pode ser aumentada em várias ordens de grandeza mediante dopagem 

(oxidação ou redução)1, muitos outros tipos de polímeros conjugados, como 

poli(p-fenileno), poli(tiofeno), poli(pirrol), poli(p-fenileno vinileno) e poli(anili

na), Figura 3.1, foram desenvolvidos e extensivamente estudados. Inúmeras 

aplicações foram propostas, sendo o desenvolvimento de diodos emissores de 

luz orgânicos (OLEDs) aparentemente um dos exemplos mais bem sucedidos2
• 

Há na literatura vários trabalhos de revisão sobre a síntese, propriedades e 

aplicações de polímeros conjugados3•4,5,5,7,s,9 _ 

1 Shirakawa, H.; Louis, E. J.; MacDiarmid, A. G.; Chiang, C. K.; Heeger, J. Synthesis of 
electrically conducting organic polymers - halogen derivatives of polyacetylene, (CH)X. 
Chem. Commun. 1977, 578-580. 

2 Burroughes, J. H.; Bradley, D. D. C.; Brown, A. R.; Marks, R. N.; Mackay, K.; Friend, R. 
H.; Burns, P. L.; Holmes, A. B. Líght-emitting-diodes based on conjugated polymers. 
Nature 1990, 347, 539-541. 

3 Handbook of Advanced E/ectroníc and Photoníc Materiais and Devíces; Nalwa, H. S., 
Ed.; Academic Press: San Diego, CA, 2001, Vols. 8-10. 

4 Handbook of Conductíng Po/ymers; Skotheim, T. A.; Elsenbaumer, R. L.; Reynolds, J. 
R., Eds.; 2nd ed.; Marcel Dekker: New York, 1998. 

5 Science and Applícatíons of Conductíng Polymers; Salaneck, W. R.; Clark, D. T.; 
Samuelsen, E. J., Eds.; Hilger: New York, 1991. 

6 Conjugated Polymers and Related Materials-The /nterconnectíon of Chemíca/ and 
Electroníc Structure; Salaneck, W. R.; Lundstrõm, I.; Rãnby, B., Eds.; Oxford Univ. 
Press: Oxford, 1993. 

7 Conjugated O/ígomers, Polymers and Dendrimers: From Polyacetylene to DNA; Brédas, 
J. L., Ed.; De Boeck Univ.: Paris, 1999. 

8 
Roncali, J. Synthetic principies for bandgap control on linear p-conjugated systems. 
Chem. Rev. 1997, 97, 173-205. 

9 Feast, W. J.; Tsibouklis, J.; Pouwer, K. L.; Groenendaal, L.; Meijer, E. W. Synthesis, 
processing and material properties of conjugated polymers. Polymer 1996, 37, 
5017-5047. 
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~ n +Oi ~ S n 

poli(acetileno) poli(p-fenileno) poli(tiofeno) 

~ ~ -to-~t N n 
n 

poli(pirrol) poli(p-fenileno vinileno) poli(anilina) 

Figura 3.1 Estruturas químicas de alguns polímeros condutores. 

A classe de polímeros conjugados que mais se destacou nos últimos 

anos para ser utilizada em dispositivos opto-eletrônicos foi a dos poli(p

fenileno vinileno)s, PPVs. Recentemente, nosso grupo publicou uma revisão 10 

abrangente, versando sobre os métodos de preparação, propriedades e 

aplicações de PPVs, motivo pelo qual neste capítulo só serão apresentados os 

aspectos sintéticos mais relevantes ao trabalho desenvolvido nesta tese. 

A reação de Wittig foi uma das primeiras rotas sintéticas descritas para 

a obtenção de PPVs. McDonald e Campbel111
, em 1960, prepararam PPV (33, 

Esquema 3.1) a partir de tereftalaldeído (34) e do sal de fosfônio duplo (35). 

n _/\_..!? 
o~ 

34 

Esquema 3.1 

r-0-1
P+Ph3Cr base 

+ n • 
crPh;P 

35 

~,l 
l ~ ~ 

81 % 

Apesar dos bons rendimentos obtidos por essa via, mais tarde foi 

mostrado12 que o grau de polimerização era baixo (3 :5 n ~ 9), devido à 

10 Gruber, J.; Li, R. W. C.; Hümmelgen, 1. A. Synthesis, properties, and applications of 
poly(p-phenylenevinylene)s. ln Handbook of Advanced Electronic and Photonic 
Materiais and Devices; Nalwa, H. S., Ed.; Academic Press, 2001; Vol. 8, Capítulo 4, pp 
163-184. 

11 McDonald, R. N.; Campbell, T. W. The Wittig reaction as polymerization method. J. Am. 
Chem. Soe. 1960, 82, 4669-4671. 
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insolubilidade dos oligômeros maiores, e que se formavam misturas de 

polímeros eis e trans. Cabe ressaltar que a estereoquímica dos produtos nas 

reações de Wittig é de difícil controle, pois depende das estabilidades relativas 

entre as duas betaínas [36 (éritro) e 37 (treo), Esquema 3.2] 13
•
14

• Fatores 

como a natureza dos substituintes (R e R'), polaridade do solvente e a 

presença de sais podem favorecer um determinado caminho. Grupos atraentes 

de elétrons (-CN, -CHO, halogênios, arila etc.) estabilizam o carbânion na 

betaína éritro (36), aumentando sua meia vida e permitindo que se rearranje 

à betaína treo (37), termodinamicamente mais estável do que a éritro, e que 

conduz ao produto trans. Efeito contrário é observado com grupos doadores 

de elétrons (alquila, alcóxi etc.). 

º e @ 
R)l.H + : CHR'-PPh3 

ilida 

Ph 

Esquema 3.2 

Ph 
Ph,,,,. I 

·p-o 
---• Ph,.....I 1 

... e-e 
R'''' l / \. 

H H R 

oxafosfenato 

+ 
Ph 

H R 
)=( -Ph3P=O 

• 
R' H 

Ph,,, •. 14' 
·pl;D--0 

Ph,""' 1 pseudo-8 • . -

Ph,,, •. I@ 
-P-0 

Ph,""' 1 e 
trans (E) 

.-C-C 
H''' l '\. 

R' H R 

~ 

betaína treo 

37 

.. -C-C 
R''''' l ' -~ 

H H R 

betaína érítro 

36 

- Ph3P=O R\_/R -~--1-• r-\-
H H 

eis (Z) 

12 Gourley, K. D.; Lillya, C. P. ; Reynolds, J. R. ; Chien, C. W. Electrically conducting 
polymers - AsF5-doped poly(phenylenevinylene) and its analogs. Macromolecu/es 1984, 
17, 1025-1033. 

13 Bestman, H. J.; Vostrowsky, O. Selected topics of the Wittig reaction in the synthesis of 
natural products. Top. Curr. Chem. 1983, 109, 86-163. 

14 Schlosser, M. The stereochemistry of the Wittig reaction. ln Topics in Stereo
chemistry, Eliel, E. L., Allinger, N. L., Eds.; Wiley & Sons: New York, 1970; Vol. 5, pp 
1-30. 
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Polímeros de cadeias maiores puderam ser obtidos15 pela introdução de 

substituintes de cadeia longa que os tornam mais solúveis no meio reacional, 

ao passo que a conversão à configuração all-trans foi possível pelo 

aquecimento a 200 - 300 °c ou em um solvente apropriado, a uma 

temperatura mais baixa, por meio da adição de traços de iodo. 

Embora a reação de Wittig seja pouco empregada atualmente para a 

síntese de PPVs, ela é de importância quando se deseja obter compostos

modelo desses polímeros de estrutura perfeitamente conhecida, oligo(p

fenileno vinileno)s16
, visando a estudos espectroscópicos e outras finalidades 

específicas. 

Uma outra reação interessante, porém pouco conhecida, é o rearranjo 

de Ramberg-Backlund 17
, o qual foi por nós18 recentemente empregada na 

obtenção deste tipo de produtos. O Esquema 3.3 mostra dois exemplos de 

compostos-modelo preparados (38, 39), bem como o mecanismo deste 

rearranjo. 

Esquema 3.3 

.,,,......_ 

~ ~~ H:,CO_, 
1 

"'.::: 
1) Nas Ph 

I"'-:: ~ (2e9.l ., 
HBr ,& .& cci. 

91 
2) H,02 / HOAc 

(2eq.) 

0~-./.Ph Br 

~ 
.,,,......_ 

Çs H2CO 
1) Nas Ph 

~ (1 e9.) ., 

(1 eq.) 2) H20, / HOAc 

Br O~ -./Ph 

mecanismo do rearranjo de Ramberg-Bãcklund: 

CI 

N..,.......__S""Ph t-BuO~ N..,.......__~Ph t-BuOK 
Oi cq Oi ., 

~e~ 
w"'~ Ph 

Oi 

t-BUOK ----cci. 

Oi 

38 

FL. -
~ 

39 

~ ~ Ph -SOi,. N~Ph 
p,. 

15 Barashkov, N. N.; Guerrero, D. J.; Olivos, H. J.; Ferraris, J. P. Synthesis and optical 
properties of oligo- and poly(2,5-dialkoxy-1 ,4-para-phenylenevinylene)s. Synth. Met. 
1995, 75, 153-160. 

16 Yang, Z.; Geise, H. J. Electrical conductivity of iodine-doped poly(para-phenylene 
vinylene) model compounds blended with polystyrene. Synth. Met. 1992, 47, 95-104. 

17 Paquette, L. A. Base-induced rearrangement of a-halo sulfones. Acc. Chem. Res. 1968, 
1, 209-216. 

18 La Torre, D. T.; Yamauchi , E. Y. ; Li , R. W. C.; Gruber, J. Synthesis of conjugated p
xylene derivatives, precursors of conducting polymers. 9th Brazilian Meeting on Organic 
Synthesis, Curitiba, PR, 2001 , Livro de resumos p 59. 
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No capítulo 2, descrevemos a rota de Gilch para PPXs, que consiste no 

tratamento de a-halo-p-xilenos (4) com t-butóxido de potássio 

(Esquema 2.3). No mesmo estudo, Gilch e Wheelwright19 descreveram a 

obtenção de PPV (33) por meio da reação entre a,a'-dicloro-p-xileno ( 40) e a 

mesma base. O mecanismo proposto envolve a formação do intermediário 

a-cloro-quinodimetano (41), o qual polimeriza ao a-cloro-PPX (42), que por 

sua vez sofre eliminação de HCI (Esquema 3.4). A desvantagem principal 

desta rota é o baixo grau de polimerização obtido, ao redor de quatro, 

determinado pela porcentagem de cloro remanescente no polímero final, na 

forma de grupos terminais CH2CI. 

Esquema 3.4 

a e, c,1 fi\ 
nsSnt-Bua•n ~ ~n 9 -~ nOBu~ ~ 

.& -n t-BuOH - e:. -n BuOH - ~ 
CI n -n c1- n 

CI CI 

40 41 42 33 

A rota mais conhecida e utilizada atualmente para a síntese química de 

PPVs, especialmente na forma de filmes finos, foi descoberta, acidentalmente, 

por Wessling e Zimmerman20·21·22 (Dow Chemical Co.) em 1968. O processo 

consiste em duas etapas. Na primeira, um sal de sulfônio (43, Esquema 3.5), 

dissolvido em um solvente polar, é tratado com quantidade equimolar de base 

a O ºC, formando um precursor polimérico solúvel (44), o qual pode ser 

dializado para remover os reagentes de partida remanescentes, bem como 

oligômeros menores. A solução polimérica purificada pode ser depositada 

sobre os substratos (metais, vidro, ITO etc.) por pincelamento ou spin-coating 

19 Gilch, H. G.; Wheelwright, W. L. Polymerization of a-halogenated p-xylenes with base. 
J. Po/ym. Sei.: Part A-11966, 4, 1337-1349. 

20 Wessling, R. A.; Zimmerman, R. G. (Dow Chemical Co.) Novel polymer compositions 
and method. U.S. Patent 3,404,132, 1968. 

21 Wessling, R. A.; Zimmerman, R. G. (Dow Chemical Co.) Polyxylylidenes and method of 
preparation. U.S. Patent 3,532,643, 1970. 

22 Wessling, R. A. The polymerization of xylylene bisdialkyl sulfonium salts. J. Po/ym. Sei.: 
Polym. Symp. 1985, 72, 55-66. 
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e a conversão a PPV feita mediante aquecimento a 250 - 400 °c sob pressão 

reduzida, ou também por tratamento com um excesso de base, sendo o 

método pirolítico o mais empregado, pois já ocorre a eliminação dos 

subprodutos sulfurados voláteis. Os sais de sulfônio (43) podem ser de cadeia 

aberta ou cíclica. Entretanto, esses últimos são preferidos, pois levam a menor 

quantidade de produtos secundários formados na etapa de eliminação 

térmica23
• 

n R'2 +S-CH2~CHrS+R'2 
'-=ld 

R" 

43 

Esquema 3.5 

base~ 

44 

n 

2so - 400 ºe 

0,1 mmHg [? ~t 
O mecanismo da reação de formação do precursor solúvel 44 envolve 

três etapas. Na primeira, ocorre a desprotonação do sal de sulfônio (43, 

Esquema 3.6) pela base e, na segunda, a eliminação-1,6 do sulfeto 

correspondente. Os equilíbrios podem ser deslocados para a direita por meio 

de adição de um solvente orgânico imiscível, o qual remove o sulfeto 

eliminado da fase aquosa. O mecanismo da terceira etapa, que envolve a 

polimerização do quinodimetano 45, ainda não está completamente 

esclarecido. Wessling22
, em 1985, propôs um mecanismo radicalar. Karasz e 

col., em 198824
, concluíram que deveria ser iônico, porém, em 199225

, 

voltaram a admitir que seria radicalar, pois a adição de TEMPO diminuía 

dramaticamente a velocidade da reação e o rendimento do produto. A 

formação do intermediário quinodimetano 45 foi detectada e sua 

concentração, ao longo da reação, monitorada por espectroscopia no UV 

(Àmax = 310 nm)25
• 

23 Lenz, R. W.; Han, C.-C.; Stenger-Smith, J.; Karasz, F. E. Preparation of poly(phenylene 
vinylene) from cycloalkylene sulfonium salt monomers and polymers. J. Polym. Sei., 
Part A: Polym. Chem. 1988, 26, 3241-3249. 

24 Lahti, P. M.; Modarelli, D. A.; Denton Ili, F. R. ; Lenz, R. W.; Karasz, F. E. 
Polymerization of a,a'-bis(dialkylsulfonio)-p-xylene dihalides via p-xylylene 
intermediates: evidence for a nonradical mechanism. J. Am. Chem. Soe. 1988, 110, 
7258-7259. 
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Esquema 3.6 

{}-
base zy -nR'2S 

n R'/S-CH2 CHr S+R'2 ~ n R'/ S-CH2 V ~ CH-S+R'2 ----
1= - nH+ .;_J -1=-

R." R" n 

43 r ~ l+R•21 ....._ 

-r=~~n 

H2C~H-S+R'2 \W:! 
• 

Hi-Q-éH-S+R'2 

44 45 

O método de Wessling foi utilizado para a síntese de uma enorme 

variedade de PPVs. A Tabela 3.1 apresenta apenas alguns exemplos 

ilustrativos. As desvantagens deste método incluem: (a) o emprego de 

temperaturas elevadas e pressões reduzidas que podem ocasionar a oxidação 

parcial do polímero final, evidenciada pela presença de bandas de C=O 

(1690 cm-1
) nos espectros do IV, além do custo energético envolvido; (b) a 

instabilidade das soluções do precursor solúvel a temperatura ambiente; (c) o 

odor desagradável e a toxicidade elevada dos compostos sulfurados utilizados; 

(d) a impossibilidade de se obter polímeros com dois ou mais anéis aromáticos 

interligados, tais como bifenilos, terfenilos etc., devido ao fato de mais de um 

anel benzênico ter de perder a aromaticidade para formar o quinodimetano 

intermediário (um exemplo ilustrativo é mostrado no Esquema 3.7); segundo 

Moratti26
, esta condição, energeticamente desfavorável, impede a reação. 

Esquema 3.7 

R2+,!J CH2 
-R'2S =O-O= • H2C _ - _ CH-S+R2 

25 Denton Ili, F. R.; Lahti, P. M. ; Karasz, F. E. The effect of radical trapping reagents upon 
formation of poly(a-tetrahydrothiophenio para-xylylene) polyelectrolytes by the Wessling 
soluble precursor method. J. Polym. Sei., Part A: Polym. Chem. 1992, 30, 2223-2231. 

26 Moratti, S. C. The chemistry and uses of polyphenylenevinylenes. ln Handbook of 
Conducting Polymers; Skotheim, T. A. ; Elsenbaumer, R. L.; Reynolds, J. R., Eds.; 
Marcel Dekker: New York, 1998; Capítulo 13, pp 343-361. 
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Tabela 3.1 Exemplos de PPVs sintetizados pela rota de Wessling. 

Polímero R' R" Referência 

H H 22 
H CH3 27 
H OCH3 28 
H OCH3, OC2Hs, OC3Hrn, 29 

OC4Hg-n, OC6Hn-n 

R" .J n 1 
H N(CH3)2 30 
H F, CI, Br, I 31 
H Si(CH3)3 32 
H HC=CH-C6Hs 33 
H Fenilantraceno, 9,10- 34 

difenilantraceno 
CH3 CH3 27 
CH3 OCH3 35 

OCH3 OCH3 27 
OCH3 HC=CH-C6Hs 33 
OCH3 HC=CH-(p-C6Hs)-CN 36 
OCH3 HC=CH-(p-C6Hs)-N02 37 
OCH3 SCH3 38 
OCH3 S(O)CH3 39 
OCH3 S-CHrCH(C2Hs)(n-C4Hg) 40 
C1H1s C1H1s 41 

42 

\ 
n 

43 

n 
X=O, S 

27 Antoun, S.; Karasz, F. E.; Lenz, R. W. Synthesis and electrical conductivity of 
poly(arylenevinylene). 1. Poly(2,5-dimethoxyphenylene vinylene) and poly(2,5-
dimethylphenylenevinylene). J. Po/ym. Sei., Part A: Polym. Chem. 1988, 26, 
1809-1817. 

28 Liang, W. B.; Masse, M. A.; Karasz, F. E. Highly conductive crystalline poly(2-methoxy
p-phenylenevinylene). Po/ymer1992, 33, 3101-3107. 

29 Delmotte, A.; Biesemans, M.; Gielen, M.; Gu, J.; Van Mele, B. Thermal properties and 
processability of dialkoxy-PPV precursors. Polymer 1996, 37, 5395-5399. 
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30 
Stenger-Smith, J. D.; Chafin, A. P.; Norris, W. P. Synthesis and initial characterization of 
poly[2-(N,N-dimethylamino)-1,4-phenylenevinylene]. J. Org. Chem. 1994, 59, 
6107-6109. 

31 
Kang, 1.-N.; Hwang, D.-H .; Shim, H.-K. Synthesis and electrical properties of halogen 
substituted PPV derivatives. Synth. Met. 1995, 69, 547-548. 

32 
Hwang, D.-H .; Shim, H.-K.; Lee, J.-1. ; Lee, K.-S. Synthesis and properties of 

multifunctional poly(2-trimethylsilyl-1 ,4-phenylenevinylene ): a novel, silicon-substituted , 
soluble PPV derivative. Chem. Commun. 1994, 21 , 2461-2462. 

33 
Jin, J.-1.; Lee, Y.-H. ; Park, C.-K.; Nam, B.-K. Synthesis and characterization of poly[(2-
(2-phenylethyl)-1,4-phenylene )vinylene] , poly[(2-methoxy-5-(2-phenylethyl)-1 ,4-
phenylene )vinylene], and their copolymers containing 1,4-phenylenevinylene units. 
Maeromo/eeu/es 1994, 27, 5239-5247. 

34 
Chung, S.-J. ; Jin , J.-1. ; Kim, K.-K. Novel PPV derivatives emitting light over a broad 

wavelength range. Adv. Mater. 1997, 9, 551-554. 
35 

Lee, J.-1. ; Shim, H.-K.; Lee, G. J.; Kim, D. Synthesis of poly(2-methoxy-5-methyl-1,4-
phenylenevinylene) and its poly(1,4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third
order nonlinear optical properties. Macromolecules 1995, 28, 4675-4680. 

36 
Hwang, D.-H. ; Lee, J.-1. ; Shim, H.-K.; Hwang, W .-Y.; Kim, J.-J. ; Jin, J.-1. Synthesis of 
poly[2-(2-(4-cyanophenyl)ethenyl)-5-methoxy-1,4-phenylene)vinylene] and poly(1,4-
phenylenevinylene) copolymers: electrical and second- and third-order nonlinear optical 
properties. Maeromo/eeu/es 1994, 27, 6000-6006. 

37 
Jin, J.-1.; Lee, Y.-H .; Nam, B.-K. Synthesis and characterization of poly(2-methoxy-5-(2-
(4-nitrophenyl)ethenyl)-1,4-phenylenevinylene) and a series of copolymers containing 
1,4-phenylenevinylene units. Polymer 1995, 36, 193-200. 

38 
Jin, J.-1. ; Park, C.-K.; Shim, H.-K. Synthesis and electroconductivities of poly(2-

methoxy-5-methythio-1,4-phenylene vinylene) and copolymers. J. Po/ym. Sei., Part A: 
Polym. Chem. 1991, 29, 93-100. 

39 
Yoon, C.-B.; Shim, H.-K. The substitution effects of donor and acceptor on properties of 
poly(1 ,4-phenylenevinylene) derivatives. Synthesis of poly(2-methoxy-5-methylsulfinyl-
1,4-phenylenevinylene) and its copolymers. Maeromol. Chem. Phys. 1996, 197, 
3689-3696. 

40 
Yoon, C.-B.; Kang , 1.-N.; Shim, H.-K. Novel green light-emitting diode with high 

efficiency; synthesis and electroluminescent property of poly(2-(2'-ethylhexylthio)-5-
methoxy-1,4phenylenevinylene) (PMEHTPV). J. Polym. Sei., Part A: Polym. Chem. 
1997,35, 2253-2258. 

41 
Sonoda, Y.; Nakao, Y.; Kaeriyama, K. Preparation and properties of poly(1,4-

phenylenevinylene) derivatives. Synth. Met. 1993, 55-57, 918-923. 
42 

Li, X.-C; Cacialli, F.; Cervini, R.; Holmes, A. B.; Moratti , S. C.; Grimsdale, A. C.; Friend, 
R. H. Precursor route chemistry and optoelectronic properties of poly(pyridine vinylene). 
Synth. Met. 1997, 84, 159-160. 

43 
Sarker, A.; Lahti, P. M. ; Karasz, F. E. Synthesis of new poly(arylene vinylene) 

analogues: poly(4,7-benzofuran vinylene) and poly(4,7-benzothiophene vinylene) . J. 
Polym. Sei., Part A: Polym. Chem. 1994, 32, 65-71. 
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Tabela 3.2 Exemplos de copolímeros de PPVs sintetizados pela rota de Wessling. 

Copolímero R' Referência 

~"•W l H 38 
CH=CH r _ ~ CH=CH OCH3 

CH30 m ' n 

~~l-fo- + CH=C r _ ~ CH=C 
39 

CH3o m n 

~w-+ CH3 
C2Hs 44 

n-C4H9 

-fO{cH=CID-CH=C+n 45 

~H~~H~+ 46 

Em 1987, Nishihara et al. 47 descobriram que a redução catódica de 

o:,a.,u',u'-tetrabromo-p-xileno (46, Esquema 3.8) sobre catodo de ITO (óxido 

de índio e estanho) formava filmes finos de PPV (33), úteis apenas para 

estudos ópticos. 

44 
Lenz, R. W. ; Han, C.-C.; Lux, M. Highly conducting, iodine-doped arylene vinylene 

copolymers with dialkoxyphenylene units. Polymer1989, 30, 1041-1047. 
45 

Jin, J.-1.; Lee, Y.-H .; Lee, K.-S. ; Kim, S.-K.; Park, Y.-W. Synthesis and electroconduc
tivity of poly(1 ,4-phenylene-1,3,5-hexatrienylene-1 ,4-phenylenevinylene). Synth. Met. 
1989, 29, E47-E52. 

46 
Jin, J.-1.; Shim, H.-K.; Lenz, R. W. Electrical conductivity of poly(1 ,4-phenylenevinylene
co-2,5-thienylenevinylene)s and polyblends of poly(1,4-phenylenevinylene) and 
poly(2,5-thienylenevinylene). Synth. Met. 1989, 29, E53-E60. 

47 
Nishihara, H.; Tateishi, M.; Aramaki, K. ; Ohsawa, T.; Kimura, O. Electrochemical 

synthesis of poly(p-phenylene vinylene) films. Chem. Lett. 1987, 539-542. 
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Esquema 3.8 

Br~~ Br + 4ne-
n • 

Br - Br -4nBr fCNn 
46 33 

Dando continuidade a seus estudos sobre a síntese eletroquímica de 

PPXs (vide Capítulo 2, pgs. 11 - 13), Utley e col. 48
, em 1995, verificaram que 

a redução catódica descrita por Nishihara et al. 47
, quando efetuada com catodo 

de mercúrio, permite a obtenção de grandes quantidades de polímero, uma 

vez que o catodo é constantemente renovado, conforme descrito no Capítulo 

2. O mecanismo proposto por Utley está representado no Esquema 3.9 e 

consiste na geração eletroquímica de um quinodimetano (47), o qual 

polimeriza (quimicamente) em solução, formando um PPX dibromado nas 

posições a e p (48), que por sua vez sofre uma eliminação eletroquímica dos 

bromos, conduzindo ao PPV final (33). Trata-se, portanto, de um processo 

eletroquímico-químico-eletroquímico (ECE), que passa por intermediários 

análogos aos do processo de Wessling, porém sem o emprego de bases e nem 

de condições de alta temperatura e pressão reduzida. 

Esquema 3.9 

l]~n 
- nB( 

--..-fojJ~ Br 2ne-
JII• 

- -2nBr" 

Br n ~" 
33 

46 47 48 

48 
Utley, J. H. P. ; Gao, Y. P.; Gruber, J .; Zhang, Y.; Munoz-Escalona, A. An electro

chemical route to poly(p-phenylenevinylene) polymers (PPVs) and copolymers via 
cathodically generated quinodimethanes - preparative and structural aspects. J. Mater. 
Chem. 1995, 5, 1837-1845. 
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A Figura 3.2 apresenta as fórmulas estruturais de vários precursores 

tetrabromados, cujas reduções catódicas, nos potenciais indicados na 

Tabela 3.3, forneceram os respectivos polímeros e copolímeros. Esta tabela 

também mostra os rendimentos obtidos em cada caso. 

.y 

X 

46 X=Y=H · 49 X=H Y=OCOMe 
50 X=H, i=OMe; 51 X=H, Y=C02Me 
52 X=Y=OMe; 53 X=H, Y=S03H 
54 X=H, Y=C02H 

Br 

~Br 

~Br 

Br 

58 

59 R= H 

OMe 

R1 

60 R = OMe 
61 R = N02 

o 

62 X= O 
63 X= S 

Figura 3.2 Estruturas químicas de alguns precursores de PPVs. 
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Tabela 3.3 Alguns exemplos de PPVs e copolímeros obtidos por via eletroquímicaª. 

Precursor -Ered Rendimento Precursor -Ered Rendimento 
de PPVb de PPVb 

(%) (%) 

(46) 1.25 80 (58) 1.00 37 

(49) 1.03 95 (59) 1.60 8549 

(50) 1.60 89 (60) 1.80 6049 

(51) 1.03 37 (61) 1.5 7749 

(52) 1.70 82 (62) 1.65 7450 

(53) 1.30c Quant.d,51 (63)b 1.52 92 50 

(54) 1.30c Quant_d,51 (49) + (56) 1.0 82e 

(55) 1.80 82 (49) + (57) 1.3 7oe 

(56) 0.70 92 (53) + (54) 1.5c Quant.e 

(57) 1.30 62 

a. Cela dividida, catodo de Hg, DMF-E4NBr (0,1M), eletrólise até aprox. 4 F mor1, V vs. 

Ag/AgBr., referência48
, exceto quando outra estiver indicada. b. Frações solúvel e insolúvel 

em DMF. c. V vs. SCE. d. Higroscópico, portanto conteúdo de água incerto. e. Copolímero 

formado pela co-eletrólise de quantidades iguais dos precursores. 

Observando as estruturas representadas na Figura 3.2 e os rendimentos 

citados na Tabela 3.3, pode-se notar a versatilidade deste método. Ao 

contrário dos métodos pirolíticos, o método eletroquímico emprega 

temperatura e pressão ambientes, permitindo a presença de substituintes que 

não resistiriam a temperatura elevada ou a condições fortemente básicas 

associadas a rotas químicas alternativas. 

49 Gruber, J.; Li, R. W. C. Electrochemical synthesis of poly (4,4 '-biphenylenevinylene)s 
(PBPVs). J. Mater. Chem. 1999, 9, 1461-1464. 

50 
Gruber, J.; Li, R. W. C. Electrochemical syntheses of poly(4,7-benzofuran vinylene) 
(PBFV) and poly(4,7-benzothiophene vinylene) (PBTV). Synth. Met. 1997, 88, 201-204. 

51 Utley, J . H. P.; Smith, C. Z. Electroorganic reactions. Part 53. The electrosynthesis of 
novel water-soluble poly(p-xylylene) (PPX) and poly(p-phenylenevinylene) (PPV) 
polymers and co-polymers. J. Mater. Chem. 2000, 10, 2642-2646. 
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O método também admite o emprego de água como solvente51, 

provavelmente porque os quinodimetanos intermediários são neutros e têm 

caráter de radical, sendo portanto pouco afetados por uma mudança de meio 

aprótico para prático. Os polímeros solúveis em água, produzidos a partir dos 

precursores 53 e 54, puderam ser isolados na sua forma ácida (503H e 

C02H) pelo tratamento com resinas de troca iônica. Já o tratamento com 

soluções de sais inorgânicos de ferro, cobre e bário permitiu a precipitação dos 

respectivos sais poliméricos. 

A substituição do catodo de mercúrio por chumbo, bem como o 

aumento significativo na escala preparativa (100 g por batelada) foram 

testados com sucesso52 para precursores que formam polímeros totalmente 

solúveis em DMF/H20 (p. ex. 52). Este resultado é extremamente importante, 

considerando o valor de mercado de PPVs53. 

Ainda na Figura 3.2 e na Tabela 3.3, pode-se notar que PPVs contendo 

unidades bifenilênicas puderam ser obtidos em rendimentos entre 60 e 85 % a 

partir dos precursores 59 a 61, embora os mecanismos propostos para a 

formação de PPVs, tanto por via eletroquímica como pela reação de Wessling, 

envolvem quinodimetanos intermediários, cuja formação seria 

energeticamente desfavorável, conforme constatação de Moratti26. Baseando

se nestes resultados é possível inferir que, provavelmente, o método eletro

sintético é mais eficaz devido à elevada concentração de reagentes (precursor 

tetrabromado, ânion-radical etc.; vide Esquema 3.9) presentes na ou próximo 

à superfície do catodo. 

Um outro ponto a ser destacado são os altos rendimentos obtidos nas 

sínteses eletroquímicas de PPVs, geralmente acima de 70 % (vide Tabela 3.3). 

Os artigos que envolvem a formação de PPVs pelo método de Wessling não 

apresentam dados sobre rendimentos. Provavelmente, porque, via de regra, 

descrevem a preparação de filmes finos, visando apenas a estudos 

eletroquímicos, espectroscópicos, opto-eletrônicos etc. Entretanto, estima-se 

que esses rendimentos sejam de 5 a 10 %. 

Cabe ressaltar que apesar das vantagens acima citadas, o método 

eletro-sintético ainda é pouco utilizado por grupos de pesquisa envolvidos com 

52 Utley, J. H. P.; Gao, Y.; Murioz-Escalona, A. Resultados não publicados, 1996. 
53 Por exemplo: US$ 620,00 por grama de MEH-PPV comercializado pela Sigma-Aldrich 

Co.; valor praticado em maio de 2002 (http://www.sigma.aldrich.com). 
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a preparação de PPVs, sendo, atualmente, o método de Wessling o mais 

empregado. Acreditamos que o motivo para isto reside no fato de o número 

de grupos voltados a estudos de eletro-síntese orgânica ser relativamente 

pequeno, aliado à crença infundada de muitos químicos orgânicos de que as 

técnicas e os equipamentos necessários sejam sofisticados. Neste sentido, 

nosso grupo e o do Prof. Utley (Queen Mary College - University of London) 

têm procurado divulgar essa técnica, de uma forma mais ampla, por meio de 

palestras, comunicações em reuniões científicas, capítulos em 

livros10
,54,55,56,57,58, artigos de revisão59160 e notas técnicas versando sobre o 

projeto e construção de equipamentos de baixo custo para esses fins, tais 

como potenciostato/galvanostato61
, coulômetro digital62 e despolarizador de 

eletrodos63
• 

Apesar dessa ampla divulgação, num artigo publicado em 1999, Ivaska 

e col. 64 reivindicam o processo eletroquímico de síntese de PPV a partir do 

precursor 46, ignorando os trabalhos de Nishihara, Utley e de nosso grupo. 

54 Viertler, H.; Gruber, J.; Pardini, V. L. Anodic oxidation of sulfur- and selenium
containing compounds. ln Organic Electrochemistry; 4th ed.; Lund, H.; Hammerich, O., 
Eds.; Marcel Dekker: New York, 2001 ; Capítulo 17, pp 621- 668. 

55 Wagenknecht, J. H.; Eberson, L.; Utley, J. H. P. Carboxylic acids and derivativas. ln 
Organic Electrochemistry, 4th ed.; Lund, H.; Hammerich, O., Eds.; Marcel Dekker: New 
York, 2001; Capítulo 12, pp 453-470. 

56 Nielsen, M. F.; Utley, J. H. P. Reductive coupling. ln Organic Electrochemistry, 4th ed.; 
Lund, H.; Hammerich, O., Eds.; Marcel Dekker: New York, 2001; Capítulo 21, pp 795-
882. 

57 Hammerich, O.; Utley, J. H. P.; Eberson, L. Anodic substitution and addition. ln Organic 
Electrochemistry, 4th ed.; Lund, H.; Hammerich, O., Eds.; Marcel Dekker: New York, 
2001; Capítulo 24, pp 1005-1034. 

58 Utley, J. H. P.; Nielsen, M. F. Electrogenerated bases. ln Organic Electro-chemistry, 4th 
ed.; Lund, H.; Hammerich, O., Eds.; Marcel Dekker: New York, 2001; Capítulo 30, pp 
1227-1258. 

59 Utley, J. H. P.; Gruber, J. Electrochemical synthesis of poly(p-xylylenes) (PPXs) and 
poly(p-phenylene vinylenes) (PPVs) and the study of xylylene (quinodimethane) 
intermediates; an underrated approach. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1613-1624. 

60 Utley, J. H. P. Selectivity in electroreductive carbon-carbon bond forming reactions: 
redox chemistry of activated alkenes, quinonemethides and quinodimethanes. Acta 
Chem. Scand. 1998, 52, 237-249. 

61 Gruber, J.; Pardini, V. L.; Viertler, H. Construção de um potenciostato/galvanostato de 
baixo custo para eletrossíntese. Quim. Nova 1992, 15, 83-85. 

62 Gruber, J.; Pardini, V. L.; Viertler, H. A fully programmable electronic coulometer for 
charge and electrolysis duration. Anal. lnstrum. 1992, 20, 155-170. 

63 Li, R. W. C.; Campioti, D. A.; Pardini, V. L.; Gruber, J . Despolarizador eletrônico para 
eletro-síntese orgânica. Quim. Nova 1999, 22, 897-898. 

64 Damlin, P.; Kvarnstrõm, C.; lvaska, A. Electrochemical synthesis of poly(paraphe
nylene vinylene) films. Electrochim. Acta 1999, 44, 1919-1931. 
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Curiosamente, mencionam um artigo publicado por Whang e col. 65
, que cita o 

de Nishihara já no primeiro parágrafo. Também, é interessante mencionar que 

Whang e col., nesse trabalho, descrevem uma nova eletro-síntese de PPV a 

partir da redução catódica de um sal duplo de fosfônio (64, Esquema 3.10). 

Esquema 3.10 

redução 
• 

catódica ~ n 
33 

Uma leitura mais cuidadosa desse artigo revela que as condições 

eletroquímicas não foram corretamente descritas e que os autores se 

equivocaram ao admitir que a reação consiste numa eliminação-1,6 redutiva 

de trifenilfosfina, uma vez que este mecanismo conduziria a PPX e não a PPV. 

É muito mais provável que o sal de fosfônio reaja com uma base gerada 

eletroquimicamente na superfície do catodo, formando uma ilida, que 

eliminaria um equivalente de trifenilfosfina para gerar o quinodimetano 

correspondente, de forma semelhante à que ocorre com sais de sulfônio (vide 

Esquema 3.6). O quinodimetano formado polimerizaria a um PPX que 

mediante reação com um segundo equivalente de base se converteria a PPV. 

Cabe mencionar que a conversão catódica de sais de fosfônio a ilidas de 

fósforo por bases geradas eletroquímicamente foi estudada, há mais de 20 

anos, por Utley e Pardini66
•
67

, sendo esta última uma integrante de nosso 

grupo de Eletro-síntese Orgânica. 

Além dos métodos de preparação de PPVs acima citados, convém 

mencionar dois outros que, embora não sejam amplamente empregados, 

permitem obter polímeros bifenilênicos, os quais não podem ser preparados 

65 Chang, W.-P.; Whang, W .-T.; Lin, P.-W. Characteristics of an electropolymerized PPV 
and its light-emitting diode. Po/ymer1996, 37, 1513-1518. 

66 Mehta, R. R.; Pardini, V. L.; Utley, J. H. P. Electro-organic reactions. Part 20. 
Electrogenerated bases, ylide formation, and wittig alkene synthesis. J. Chem. Soe., 
Perkin Trans. 11982, 2921-2926. 

67 Pardini, V. L.; Roullier, L.; Utley, J. H. P.; Webber, A. Electro-organic reactions. Part 17. 
The competition between cleavage and ylid formation in the cathodic reduction of 
benzyl-, allyl-, cinnamyl- and polyenyl-phosphonium salts. J. Chem. Soe., Perkin Trans. 
21981, 1520-1523. 
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pela rota de Wessling. O primeiro método68 se baseia na reação de Heck69 e 

consiste na arilação de olefinas pelo emprego de arilpaládio, normalmente 

gerado in situ pela reação de acetato de paládio (II) e um di-haleto de arila na 

presença de base. O Esquema 3.11 ilustra alguns dos PPVs que foram obtidos 

por esta rota. 

Esquema 3.11 

Pd(OAcb 
n Br-Ar-Br + n H2C=CH2 --- - -

base 

O segundo método foi publ icado recentemente por Kim et ai. 70 e 

envolve uma reação de acoplamento, catalisada por cloreto de níquel (II), de 

um dibrometo arílico (65), preparado via reação de Wittig (Esquema 3.12) . 

68 
Martelock, H. ; Greiner, A.; Heitz , W. Structural modifications of poly(1 ,4-phenylene-

vinylene) to soluble, fusible , liquid-crystalline products. Makromol. Chem. 1991, 192, 
967-979 

69 
Heck, F: H. Palladium-catalyzed vinylation of organ ic halides. Org. React. 1981, 27, 
345-390. 

10 K. 
1m, Y. -H .; Shin , D. -C .; Kwon , S. -K.; Lee, J. -H . Synthesis and characterization of 

novel blue light emitting poly[4 ,4'-biphenylylene(a-phenylene)] . J. Mater. Chem. 2002, 
12, 1280-1283. 
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4 
Algumas técnicas eletroquímicas ,,4' 

~E 

4.1 Introdução 

As leis fundamentais da eletrólise1 foram enunciadas pela primeira vez 

por Faraday em 1834, que também efetuou a primeira reação eletro-orgânica 

ao estudar a eletrólise de acetatos de metais alcalinos em água. Kolbe, em 

1849, desenvolveu a reação de dimerização anódica de carboxilatos e Haber, 

em 1898, introduziu o controle do potencial de eletrodo em reações 

eletroquímicas, efetuando, por exemplo, a redução catódica de nitrobenzeno. 

Desde então, a eletrólise se tornou uma ferramenta sintética importante para 

a preparação de inúmeros compostos orgânicos em escala de laboratório e 

industrial2 • Já o desenvolvimento de instrumentação moderna e de técnicas 

eletroanalíticas a partir dos anos 1960, especialmente polarografia e 

voltametria cíclica, permitiu investigações mais completas de processos 

eletródicos e mecanismos de reação. 

Em uma reação eletroquímica, a formação de uma espécie ativa, a 

partir de um substrato de partida, envolve a transferência de elétrons entre 

este substrato e um eletrodo denominado eletrodo de trabalho. A energia 

necessária para a formação de intermediários de alta energia provém do 

potencial aplicado no eletrodo. Na redução eletroquímica, elétrons são 

transferidos do eletrodo para o LUMO do substrato, ao passo que, na 

oxidação, elétrons são removidos do HOMO do substrato. O processo ocorre, 

1 Rifi, R.; Covitz, F. H. lntroductíon to Organíc Electrochemístry; Marcel Dekker: New York, 
1974. 

2 Püter H. Industrial electroorganic chemistry. ln Organíc Electrochemístry, 4th ed.; Lund, 
H.; Hammerich, O., Eds., Marcel Dekker: NewYork, 2001; Capítulo 31, pp 1259-1307. 
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portanto, na interfase entre o eletrodo de trabalho e a solução que contém o 

substrato. 

Reações eletroquímicas apresentam muitas vantagens em relação a 

reações orgânicas convencionais, tais como: 

• Ausência de substâncias oxidantes ou redutoras que, após a reação, 

necessitam ser removidas. Normalmente, apenas elétrons são 

envolvidos para efetuar o processo redox. 

• Condições brandas de temperatura e pressão. As barreiras de energia 

são vencidas pela aplicação de potenciais elétricos e não de calor. 

• O controle do potencial de eletrodo permite uma elevada seletividade no 

processo redox, particularmente útil em reações de oxidação ou redução 

de substratos polifuncionais. 

• Baixo custo, uma vez que o emprego de eletricidade é mais econômico 

do que o de reagentes redox. 

• Menor geração de poluentes. 

Para a obtenção dos polímeros estudados nesta tese, duas técnicas 

eletroquímicas complementares foram utilizadas: voltametria cíclica e 

eletrólise preparativa, sendo a primeira também útil na caracterização de 

alguns deles. 

4.2 Voltametria cíclica 

Voltametria cíclica é um método instrumental utilizado no estudo inicial 

de reações eletroquímicas que envolve a determinação de relações entre 

corrente e potencial 3
'
4

'
5

• Atualmente, é uma técnica amplamente empregada 

no estudo de mecanismos, da formação e reatividade de intermediários e na 

determinação do potencial de eletrodo no qual ocorre uma reação de oxidação 

ou de redução. Trata-se de uma técnica relativamente simples, mas capaz de 

fornecer informações úteis sobre o processo eletroquímico em estudo, 

3 Kissinger, P. T. Cyclic voltammetry. J. Chem. Educ. 1983, 60, 702-706. 
4 Mabbott, G. A. An introduction to cyclic voltammetry. J. Chem. Educ. 1983, 60, 697-701. 
5 Van Benschoten, J. J.; Lewis, J. Y.; Heineman, W. R.; Roston, D. A.; Kissinger, P. T. 

Cyclic voltammetry experiment. J. Chem. Educ. 1983, 60, 772-776. 
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geralmente antecedendo experimentos que envolvem eletrólises em escalas 

preparativas. 

O transporte de massa em processos eletroquímicos envolve, em geral, 

três mecanismos: difusão, migração e convecção. Nos ensaios de voltametria 

cíclica, as medidas são feitas empregando-se um pequeno eletrodo 

estacionário imerso numa solução não-agitada, de modo a se evitar processos 

de convecção. Esta solução deve conter uma concentração elevada de um 

eletrólito suporte iônico, e baixa concentração do substrato (da ordem de 

1 mM), de modo que a corrente seja conduzida pela migração dos íons do 

eletrólito suporte e não pela do substrato. Nessas condições, o processo 

eletroquímico, em relação ao substrato neutro, é controlado apenas por 

difusão. 

No ensaio de voltametria cíclica, o potencial aplicado no eletrodo de 

trabalho varia em função do tempo, com forma de onda triangular, a uma 

velocidade de varredura conhecida (Figura 4.1). Assim, o potencial é varrido 

de um valor inicial E1 a um valor final E2, e o sentido da varredura é invertido, 

retornando a E1. Este ciclo pode ser único ou repetido diversas vezes e a 

velocidade de varredura pode ser ajustada para valores entre 1 mV s-1 e 

1 kV s-1. Durante a(s) varredura(s), a corrente resultante na cela é registrada 

em função do potencial aplicado. 

Potencial 

I 
I 

E1 ------------ ------------

I 

I 
I 

Tempo 

Figura 4.1 Forma de onda do potencial aplicado em 

voltametria cíclica. 

O processo de obtenção de uma curva corrente-potencial em 

voltametria cíclica pode ser ilustrado por meio de um caso simples, o qual 

envolve uma redução reversível de uma espécie, sem reação química 

subseqüente, expressa na forma: 
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+fie o - R 
-ne 

onde O e R representam as formas oxidada e reduzida da espécie, 

respectivamente . 

A discussão a seguir se refere ao processo de redução; porém, 

comportamento análogo pode ser observado para oxidação. 

Para o processo acima, controlado por difusão, os perfis de 

concentração6 do substrato O são mostrados na Figura 4.2. Cada instante 

(ta, tb, tc•••tt) corresponde a um potencial diferente. A curva corrente

potencial7 resultante é mostrada na Figura 4.3. 

Co/Co"' 

o 
distância do eletrodo 

X 

Figura 4.2 Perfis concentração-distância6 para a espécie eletroativa O. 

6 Greef, R.; Peat, R.; Peter, L. M.; Pletcher, D.; Robinson, J. Instrumental Methods in 
Electrochemistry; Ellis Harwood: Chichester, U.K., 1985; p 181 . 

7 Bard, A. J.; Faulkner, L. R. Electrochemica/ Methods, Fundamentais and App/ications; 
Wiley & Sons: New York, 1980; p 214 . 
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Figura 4.3 Curva corrente-potencial 7 resultante. 
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Quando a varredura se inicia a um potencial E;, relativamente positivo, 

somente correntes não-faradaicas fluem pela cela. Próximo a Eo', a redução se 

inicia e a concentração superficial do substrato (O) começa a decrescer (Figura 

4.2, ta), resultando na passagem de uma corrente proporcional ao valor do 

gradiente de concentração junto à superfície do eletrodo (Figura 4.3, ta)- O 

potencial continua aumentando ( em valor absoluto), a concentração de O 

decresce mais, o fluxo ao eletrodo aumenta e, conseqüentemente, a corrente 

também (Figura 4.2 e 4.3, tb, te)- Quando o potencial ultrapassa Ea', a 

concentração na superfície do eletrodo cai para zero (td), o gradiente de 

concentração nesse ponto é máximo, decrescendo em seguida devido ao efeito 

de relaxação (te, t,) e causando uma queda na corrente. O efeito global é uma 

curva corrente-potencial com o formato mostrado na Figura 4.3. 

Quando o sentido da varredura é invertido, há uma elevada 

concentração do produto de redução R junto ao eletrodo. À medida que o 

potencial assume valores menos negativos, o pico reverso, correspondente à 

oxidação de R, é observado pelas mesmas razões descritas acima para o 

processo catódico, exceto que neste caso é a espécie R que difunde ao 

eletrodo. 

O voltamograma cíclico para um processo reversível de redução está 

representado na Figura 4.4. 
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Epa - Epc = E pc12 - Epal2 = 56,4 mV 

~ 
1 1 
1 1 , , E r ------------r- 1 , , 

1 1 
Í 1 1 
pc E , , 

pc/21 

-1------------- . 

-E 

Figura 4.4 Voltamograma cíclico de um processo reversível de redução. 

A redução de uma espécie O à sua forma reduzida R ocorre em Epc e a 

oxidação de R a O em Epa• Epc e Epa são os potenciais correspondentes às 

correntes de pico catódica (Ípc) e anódica (Ípa) - Epc;2 e Epa;2 são os potenciais de 

meia-onda, nos quais as correntes são ipc;2 e ipa;2 , respectivamente. A largura 

de pico é dada pela equação 4.1 8 e a separação entre os picos anódico e 

catódico, pela equação 4.28
, onde n representa o número de elétrons 

transferidos. 

E - E 
12 

= - (E - E 12) = 56,4/n mV pa pa pc pc 
Eq. 4.1 

Eq. 4.2 

A corrente de pico para um processo reversível de transferência de 

elétrons é descrito pela equação 4.37
• 

; = 2 69 x 1 os x n3/2 x A x 01/2 x ul/2 x c p , Eq. 4.3 

8 
Fry, A. J. Synthetic Organic Electrochemistry, 2nd ed .; Wiley & Sons: New York, 1989; 
p 51 . 
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onde ip é a corrente de pico em amperes, n é o número de elétrons 

transferidos, A é a área do eletrodo em cm 2
, D é o coeficiente de difusão em 

cm 2s- 1
, v é a velocidade de varredura em vs- 1 e C é a concentração do 

substrato em mol cm-3
• 

O voltamograma cíclico de um processo de redução totalmente 

irreversível: 

+ne 
O .. R 

é mostrado na Figura 4.5. 

I 

-E 

Figura 4.5 Voltamograma cíclico um processo irreversível (redução). 

Tipicamente, nenhuma corrente anódica é observada no semiciclo reverso, 

devido ao fato de o produto formado na redução apresentar vida curta (na 

escala de tempo da voltametria cíclica), sofrendo rapidamente reações 

subseqüentes e formando produtos não eletroativos nos potenciais da 

varredura. 

A corrente de pico para uma transferência irreversível de elétrons é 

descrita por7
: 

ÍP = 2,99 X 105 X na X (a X naJ1f2 X A X Q1/2 X v1/2 X C Eq. 4.4 
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onde a é o coeficiente de transferência, na é o número de elétrons 

transferidos até e incluindo o passo determinante da velocidade, A, D, v, C e i 
p 

são os mesmos da Equação 4.3. 

Nas Equações 4.3 e 4.4 nota-se que, tanto para sistemas reversíveis 

como irreversíveis, a corrente de pico é proporcional à raiz quadrada da 

velocidade de varredura e à concentração de substrato. Assim, a obtenção de 

gráficos lineares ip vs. d 12 pode ser usada para confirmar se de fato o processo 

é controlado por difusão do substrato. 

O registro de voltamogramas a várias velocidades de varredura, bem 

como entre diversos valores de potenciais inicial e final, é usual. Muitas vezes 

se observa mais do que um pico de redução, evidenciando vários processos 

que ocorrem em potenciais diferentes, podendo ser resultantes de 

subseqüentes reduções do substrato ou do produto. Observando o 

aparecimento e desaparecimento de picos à medida que se variam os 

potenciais de varredura, é possível obter informações interessantes sobre os 

processos em estudo. 

Ensaios de voltametria cíclica de polímeros condutores, possibilitando a 

determinação dos níveis HOMO e/ou LUMO, potencial de ionização e/ou 

afinidade eletrônica e da energia de lacuna proibida (E9ap), estão descritos na 

literatura9
'
1º e consistem na varredura lenta do potencial em ambos os 

sentidos (anódico e catódico), observando os potencias de oxidação e de 

redução. Correlações entre esses potenciais eletroquímicos e os parâmetros 

acima foram estabelecidos, tanto experimentalmente como por cálculos 

teóricos 11. 

9 Eckhardt, H.; Shacklete, L. W.; Jen, K. Y.; Elsenbaumer, R. L. The electronic and 
electrochemical properties of poly(phenylene vinylenes) and poly(thienylene vinylenes): 
An experimental and theoretical study. J. Chem. Phys. 1989, 91, 1303-1315. 

10 Richter, M. M.; Fan, F.-R. F.; Klavetter, F.; Heeger, A. J.; Bard, A. J. Electrochemistry 
and electrogenerated chemiluminescence of films of the conjugated polymer 4-methoxy
(2-ethylhexoxyl)-2,5-polyphenylenevinylene. Chem. Phys. Lett. 1994, 226, 115-120. 

11 Brédas, J. L.; Silbey, R.; Boudreaux, D. S.; Chance, R. R. Chain-length dependence of 
electronic and electrochemical properties of conjugated systems: polyacetylene, 
polyphenylene, polithiophene, and polypyrrole. J. Am. Chem. Soe. 1983, 105, 6555-
6559. 
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4.3 Eletrólise potenciostática preparativa 

Eletrólises preparativas são, geralmente, conduzidas a potencial 

constante (potenciostáticas) ou a corrente constante (galvanostáticas), sendo 

este último regime preferido quando o substrato não pode sofrer mais do que 

um processo de redução (ou oxidação) 1
. Nos casos em que a voltametria 

cíclica do substrato evidencia dois ou mais picos, é possível obter seletividade 

reacional mediante o controle do potencial do eletrodo de trabalho, isto é, 

optando-se pelo regime potenciostático. Nesse caso, a corrente é elevada no 

início da eletrólise e decresce gradualmente até alcançar o valor de fundo, 

quando não há mais substrato a ser eletrotransformado. 

As condições para a eletrólise potenciostática são normalmente 

determinadas pelo comportamento eletroquímico do substrato observado em 

ensaios de voltametria cíclica. É importante salientar que, ao contrário do que 

ocorre na voltametria cíclica, onde o regime é descontínuo, na eletrólise 

preparativa emprega-se agitação e, portanto, a concentração do substrato 

junto ao eletrodo é uniforme devido ao processo de convecção. 

Em reações químicas orgânicas, diferentes substâncias podem reagir 

seletivamente com vários grupos funcionais. Similarmente, nas eletrólises 

potenciostáticas, diferentes potenciais de eletrodo podem ser aplicados para 

eletrolisar seletivamente vários grupos funcionais. O grupo eletroativo num 

potencial menor pode ser eletrolisado sem afetar outros grupos presentes na 

molécula, desde que a diferença entre os potenciais de pico seja 

suficientemente grande, em geral, maior que 200 mV. 

Teoricamente, uma eletrólise potenciostática pode ser considerada 

completa quando a corrente atinge o valor de fundo. Entretanto, a corrente 

pode ser afetada por vários fatores. Por esta razão, é prática comum verificar

se a quantidade total de eletricidade consumida na eletrólise, em coulombs 

(Q), para julgar se esta se completou ou não. Isto pode ser feito baseado na 

lei de Faraday1, que correlaciona a carga total consumida e a quantidade de 

material que reagiu: 
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Qt = n M F Eq. 4.5 

onde Qt é a carga teórica consumida, n é o número de mols de elétrons 

transferidos por mol de substrato, M é o número de mols de substrato 

eletrolisado e Fé a constante de Faraday (96.480 C). 

A carga real (Qr) consumida é dada por1
: 

Eq. 4.6 

onde t é o tempo de eletrólise e i é a corrente. 

A carga real consumida pode ser medida diretamente de um integrador 

(coulômetro), que fornece a integração da corrente com o tempo durante a 

eletrólise. Quando Qr = Qt, a eletrólise poderia ser considerada completa. No 

entanto, na prática, devido à existência de reações paralelas que também 

consomem eletricidade, é necessário ultrapassar Qt para se obter uma 

conversão completa do substrato. 



5 
Objetivos 

Investigações realizadas por nosso grupo de pesquisa com o método 

eletroquímico de preparação de poli(p-xilileno)s e poli(p-fenileno vinileno)s, a 

partir da redução catódica de bromometilarenos, via formação intermediária 

de quinodimetanos, mostraram que este método é eficiente para uma grande 

variedade de substratos1
. 

Achamos de interesse investigar a possibilidade de obter por esta via 

polímeros das famílias PPX e PPV, preferencialmente inéditos, que 

apresentassem sistemas polinucleares aromáticos, tais como bifenilos e 

terfenilos, substituídos por grupos laterais de cadeia longa e com caráter 

eletrônico antagônico. 

Os critérios de escolha dos polímeros estudados basearam-se nos 

seguintes fatos: as rotas de Gorham (para PPXs) e Wessling (para PPVs) não 

podem ser empregadas para essa finalidade2
; sistemas poliméricos 

polinucleares aromáticos apresentam um certo grau de não-coplanaridade 

entre os anéis, que varia em função da posição e do tamanho dos 

substituintes, levando a valores diferentes de energia de lacuna proibida 

(Egap); o caráter eletrônico dos substituintes também exerce influência sobre a 

Egap; a solubilidade dos polímeros em solventes orgânicos aumenta com o 

comprimento das cadeias dos substituintes. 

1 Utley, J. H. P.; Gruber, J. Electrochemical synthesis of poly(p-xylylenes) (PPXs) and 
poly(p-phenylene vinylenes) (PPVs) and the study of xylylene (quinodimethane) 
intermediates; an underrated approach. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1613-1624. 

2 Moratti, S. C. The chemistry and uses of polyphenylenevinylenes. ln Handbook of 
Conducting Polymers; Skotheim, T. A., Elsenbaumer, R. L., Reynolds, J. R., Eds.; 
Marcel Dekker: New York, 1998; Capítulo 13, pp 343-361. 
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Assim, a Tabela 5.1 apresenta as fórmulas estruturais dos polímeros 

escolhidos para este estudo. 

Tabela 5.1 Fórmulas estruturais dos polímeros pretendidos. 

PPX PPV 

R 

n n 

R 

n n 

R 

R n R n 

R 

R n R n 

A síntese dos polímeros acima englobava a preparação dos precursores 

correspondentes a partir de compostos orgânicos disponíveis comercialmente 

e a caracterização de todos os intermediários, muitos deles inéditos. 

A caracterização espectroscópica, térmica e por SEC também é um dos 

objetivos desta tese, bem como o estudo das propriedades elétricas de um dos 

polímeros através de medidas de corrente vs. tensão de dispositivos do tipo 
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"sanduíche" (metal/polímero/metal), que, aliado a técnicas como voltametria 

cíclica e espectroscopia no UV-VIS, pode fornecer informações importantes, 

tais como mobilidade dos portadores de carga, potencial de ionização e 

afinidade eletrônica. 



Resultados e discussão 

Parte I: Síntese dos precursores poliméricos 

Na preparação dos precursores poliméricos, a necessidade de empregar 

bifenilos e terfenilos tri- ou tetrassubstituídos, não disponíveis 

comercialmente, levou-nos a avaliar diversos métodos sintéticos de formação 

de ligações arila-arila descritos na literatura, tais como reação de Ullmann 1
, 

reação de Grignard2 e reação de Suzuki3
• Esta última nos pareceu 

particularmente atraente devido a sua generalidade, permitindo obter, em 

bons rendimentos, bifenilos e terfenilos com os mais diversos substituintes. 

A reação de Suzuki consiste no acoplamento entre ácidos arilborônicos 

(66) e haletos de arila (67), sendo catalisada por complexos de paládio (O), 

Esquema 6.1. 

Esquema 6.1 

Ó
B(OH): 

-1 R + 

Br 

6 2 -R 1 

66 67 

1 Fanta, P. E. The Ullmann synthesis of biaryls. Chem. Rev. 1946, 38, 139-196. 
2 Bennet, G. M.; Turner, E. E. The action of chromic chloride on the Grignard reagent. J. 

Chem. Soe. 1914, 105, 1057-1062. 
3 Miyaura, N.; Suzuki, A. Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron 

compounds. Chf!m. Rev. 1995, 95, 2457-2483. 
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O mecanismo geral4 desse tipo de catálise está esquematizado na 

Figura 6.1. 

Ar-Ar' ( 2L ' r Ar-X V Pdº~J"\ 
eliminação redutiva ( ) adição oxidativa 

L 

Ar'-Ln-L 

1 
Ar 

. t L J--Ar'-B(OHh 

isomerização trans-cis ~ Ar'-ld11-Ar~ transmetalação 

l XB(OHh 

! H20 

B(OHh + HX 

Figura 6.1 Ciclo catalítico da reação de Suzuki. 

O ciclo catalítico envolve a adição oxidativa do haleto de arila (Ar-X) ao 

catalisador de Pd(0), transmetalação do ácido arilborônico (Ar'-B(OHh) ao 

paládio, formando a espécie trans-diarilpaládio (II), isomerização do complexo 

trans ao eis, no qual os grupos arila (Ar e Ar') se encontram mais próximos e, 

finalmente, a eliminação redutiva, produzindo o biarilo final (Ar-Ar') e 

regenerando o catalisador. 

6.1 Precursores bifenilênicos 

Iniciamos o projeto pela preparação de 2-decilóxi-4,4'-

dimetilbifenilo (68), um bifenilo com substituinte doador de elétrons, e de 

seus derivados bromados, conforme a rota mostrada no Esquema 6.2. 

4 Stille, J. K. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organotin reagents with 
organic electrophiles. Angew. Chem., lnt. Ed. Eng/. 1986, 25, 508-528. 
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Br 

9 
71 

Mg/éter .. 

Esquema 6.2 

MgBr B(OH)2 

A 1. B(6ie)2- 0 y 2. H30+ y 
70 69 

não isolado 52 % 

Br fu 

1. NaNO2/HBr 7
NH2 OH 

1. EIONa 1 
OH ~OC10H21-n 

2. CuBr 2. n-C10H21Br 6 

74 75 73 
82% 72% 

68 
84% 
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A obtenção do ácido p-toluilborônico (69) envolveu a formação do 

composto de Grignard (70), correspondente a p-bromotolueno (71), e 

subseqüente reação com trimetilborato (72), seguida de hidrólise ácida do 

éster borônico intermediário5
• A obtenção do composto (73) consistiu na 

diazotação de 2-amino-5-metilfenol (74) e sua conversão a 2-bromo-5-

metilfenol (75) . Cabe ressaltar que ao utilizarmos brometo de cobre (I) 

comercial obtivemos rendimentos baixos (~ 47%), provavelmente devido ao 

fato de o reagente já estar parcialmente oxidado. Assim, decidimos empregar 

brometo de cobre (I) por nós recém-preparado6
, conseguindo elevar o 

rendimento para 82%. A reação de Williamson de 75 com etóxido de sódio e 

brometo de n-decila forneceu o composto 73, em bom rendimento. A reação 

de acoplamento de Suzuki entre os compostos 73 e 69 resultou no bifenilo 

trissubstituído 68, que foi convertido nos precursores poliméricos (76) e (77) 

5 Seaman, W.; Johnson, J. R. Derivatives of phenylboric acid, their preparation and action 
upon bacteria. J. Am. Chem. Soe. 1931, 53, 711-723. 

6 Vogel, A. I.; Furniss, B. S.; Hannaford, A.J.; Tatchell A. R. Vogel's Textbook of Practical 
Organic Chemistry; 5th ed.; Longman Scientific Technical: New York, 1989. 
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mediante tratamento com 2 ou 4 equivalentes de NBS, respectivamente, na 

presença de luz e de um iniciador de radicais livres (peróxido de dibenzoíla). 

Em seguida, partimos para a síntese de um bifenilo (78) contendo um 

grupo atraente de elétrons e de seus derivados bromados, seguindo a rota 

descrita no Esquema 6.3. 

Esquema 6.3 

Br SH 
Br 

~No
2
_Z_n_/-ti~• ~NH,1. NaN~,JHCI 

Y Y 2· .,-oJls•K+ 

1. EtO-Na+ 9:SCmH,,-n 

79 

2. n-C10H21 ífr" 

80 3. KOH / EtOH 81 
82% 34% 

n-C10H2102S 

--0-0--
78 

91 o/o 

83% 
82 

1 H202 
+HOAc 

B(OH)2 
69 ~ Br 

'f' 7S02C10H2rn 
• li( 1 

Pd(PPh3)4 ,,& 

83 
87% 

A primeira etapa consistiu na redução de 4-bromo-3-nitrotolueno (79) a 

2-bromo-5-metilfenilamina (80). Tentamos efetuar esta redução, empregando 

Sn/HCI, que conduziu exclusivamente ao produto reduzido e desalogenado, 

isto é, m-toluidina. Embora seja pouco comum a desalogenação de substratos 

desse tipo por Sn/HCI, alguns casos já foram descritos na literatura7
• 

Tentativas com Fe/H2S04 e Sn/H2S04 forneceram misturas do reagente de 

partida 79 e do composto reduzido 80, mesmo após longos tempos de reação. 

7 March's Advanced Organic Chemistry; Smith, M. B.; March, J., 5th ed.; Wiley & Sons: 
New York, 2001. 
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Os melhores resultados foram alcançados, utilizando-se Zn/HCI como redutor 

(82 % de rendimento). De posse do produto reduzido 80, geramos o sal de 

diazônio correspondente, o qual foi convertido a 2-bromo-5-metilbenzenotiol 

(81) pelo tratamento com etilxantato de potássio, seguido de hidrólise básica. 

A transformação do composto 81 ao sulfeto 82 foi feita via reação tipo

Williamson. Finalmente, o sulfeto 82 foi oxidado à sulfona correspondente 83 

Pela ação de peridrol em ácido acético (ácido peracético). Em seguida, o 

acoplamento de Suzuki do composto 83 com ácido p-toluilborônico (69) 

permitiu obter o bifenilo desejado 78, o qual foi convertido aos precursores 

poliméricos 84 e 85 pelo tratamento com NBS. 

A última fase da preparação de precursores poliméricos bifenilênicos 

envolveu a síntese de compostos semelhantes aos acima descritos, porém 

com os substituintes na posição 3 do anel bifenilênico, conforme apresentado 

no capítulo 5. O Esquema 6.4 ilustra as reações por nós efetuadas e os 

resultados obtidos. 
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Esquema 6.4 

Br Br Br 
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~(OH)i 69 
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r2NBS ~Br 

Br 
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hv Br~Br 

Br 

88 
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H2O2 
HOAc• 

SC10H21-n 
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Br 

A 
'('s02c 10H21-n 

89 
65% 

Como pode ser visto no Esquema 6.4, a preparação dos precursores 

envolveu a reação de p-bromotolueno (71) com ácido clorossulfônico 

(2 equivalentes), que forneceu 2-clorossulfonil-4-bromotolueno (86). A 

redução deste com zinco em meio ácido conduziu a 5-bromo-2-

metilbenzenotiol (87) em bom rendimento. A reação tipo-Williamson do 

tiocresol 87 com brometo de n-decila forneceu 4-bromo-2-decilsulfanil-1-

metilbenzeno (88), cuja oxidação com peridrol em ácido acético (ácido 

peracético) conduziu à sulfona correspondente 89. O acoplamento de Suzuki 

dos compostos 88 e 89 com ácido p-toluilborônico (69) permitiu obter os 

bifenilos desejados 90 e 91. 

É interessante mencionar que há poucos relatos de reações de Suzuki 

envolvendo compostos sulfurados, provavelmente devido ao temor de que 

poderia ocorrer envenenamento do catalisador pelo enxofre. Os resultados 

acima mostram que não só sulfonas, como também sulfetos, os quais 

possuem enxofre com pares de elétrons livres, podem perfeitamente ser 
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empregados neste tipo de reação. Possivelmente, uma explicação para este 

fato é a maior nucleofilicidade da trifenilfosfina comparada a de sulfetos. 

Finalmente, a dibromação dos bifenilos 90 e 91 com NBS conduziu aos 

precursores de PPX 92 e 93. Entretanto, não foi possível obter os respectivos 

precursores de PPV, isto é, os produtos tetrabromados. Foram feitas várias 

tentativas, empregando como agente de bromação, além de NBS, bromo e o 

sistema ácido bromídrico/água oxigenada8
• As análises dos produtos de reação 

revelaram tratarem-se de misturas de difícil separação e identificação. Há 

indícios de que entre os produtos formados existam derivados tribromados dos 

bifenilos de partida. Acreditamos que a presença do substituinte de cadeia 

longa na posição 3 exerça um impedimento estérico em relação à entrada de 

mais que um átomo de bromo no carbono metilênico adjacente. 

6.2 Precursores terfenilênicos 

Inicialmente, decidimos verificar a viabilidade de obter terfenilos, via 

acoplamento de Suzuki, mediante a síntese do representante mais simples, 

isto é, 4,4"-dimetil-1,1',4',1"-terfenilo (94), a partir de ácido p-toluil

borônico (69) e p-dibromobenzeno (95), Esquema 6.5. A reação foi bem 

sucedida e o terfenilo 94 obtido foi dibromado e tetrabromado, fornecendo os 

precursores 96 e 97, respectivamente. Cabe ressaltar que nessas bromações 

o emprego de NBS conduziu a materiais poliméricos de difícil identificação. 

Assim, outros agentes de bromação tiveram que ser testados e os melhores 

resultados foram obtidos com HBr/H2028 para o precursor 96 e Br/ para o 97. 

8 Turner, P. J.; Reeve, K. M. Process for the bromination of patent of alkyl benzenes. 
European Patent Specification EP 033656881, 1993. 

9 Utley, J. H. P.; Gao, Y. P. ; Gruber, J.; Zhang, Y.; Munoz-Escalona, A. An 
electrochemical route to poly(p-phenylenevinylene) polymers (PPVs) and copolymers 
via cathodically generated quinodimethanes - preparative and structural aspects. J. 
Mater. Chem. 1995, 5, 1837-1845. 
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Em seguida, achamos interessante empregar a mesma metodologia 

para preparar precursores poliméricos com terfenilo substituído por dois 

grupos doadores de elétrons, n-decilóxi, nas posições 2 e 2". O Esquema 6.6 

apresenta a rota sintética seguida, que partiu do composto 73, preparado 

anteriormente (vide Esquema 6.2), o qual foi convertido ao ácido borônico 98 

em três etapas feitas in situ: formação do reagente de Grignard pela reação 

com magnésio metálico, reação deste com trimetilborato, conduzindo ao éster 

borônico correspondente, que por meio de hidrólise ácida forneceu o ácido 

borônico 98. O acoplamento de Suzuki do composto 98 com 

p-dibromobenzeno (95) permitiu obter o terfenilo desejado, 4,4"-dimetil-

2,2"-didecilóxi-1,1',4',1"-terfenilo, (99) em excelente rendimento. Finalmente, 

o tratamento deste composto com NBS conduziu aos dois precursores 

bromados 100 e 101. 
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Esquema 6.6 

Br B(OH)z 95 

70C10H,,-n 1. MglTHF., 70C10H,,-n Br--Õ--Br 

2. B(OMeh A Pd(PPh3)4 
3- H2S04 

C10H210 

73 98 99 
43% 97% 

2 NB 
hv 

99 

4NB 
hv 

Por fim, decidimos tentar obter precursores terfenilênicos, contendo o 

grupo atraente de elétron n-decilsulfonila nas posições 3 e 3". A rota sintética 

seguida (Esquema 6.7) partiu do composto 88 (vide Esquema 6.4), seguindo 

etapas envolvendo tipos de reações que já foram comentadas acima. Cabe 

ressaltar que, de início, havíamos partido da sulfona 89, que evitaria a etapa 

de oxidação do sulfeto 102 à sulfona 103. Entretanto, todas as tentativas de 

gerar o composto de Grignard do produto 89, necessário para produzir o ácido 

borônico correspondente, foram infrutíferas. 
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Conforme mostrado no Esquema 6. 7, a tetrabromação do terfenilo 103, 

tentada com diversos agentes bromantes, não conduziu ao produto desejado, 

a exemplo do que foi observado no caso do bifenilo 91, Esquema 6.4. Assim, 

somente o precursor dibromado 104 pode ser preparado. Novamente, a 

hipótese mais plausível é o impedimento estérico imposto pelo substituinte 

volumoso próximo ao sítio de reação, reforçada pelo fato de não ter sido 

observada a formação de produto tribromado no caso deste terfenilo. 

A Tabela 6.1 reúne as estruturas dos precursores poliméricos que 

puderam ser obtidos com êxito. Esses compostos eram todos inéditos e foram 

devidamente caracterizados espectroscopicamente e por análise elementar 

(vide Parte Experimental). 
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Tabela 6.1: Fórmulas estruturais dos precursores poliméricos preparados. 

Precursores de PPX 

R 

Brr-O--b----1Br 

R = OC 10H21 (76 ) 
R = S02C10H21 (84 ) 

R 

BrrO-Ó---'Br 

R 

R = SC10H21 (92 ) 
R = S02C10H21 (93 ) 

R 

R 

R = H (96 ) 
R = OC10H21 (100) 

R 

Precursores de PPV 

R 

::>-0-0--<:: 
R = OC 10H21 (77) 
R = S02C10H21 (85) 

R 

R = H (97 ) 
R = OC10H2 1 (101 ) 



7 
Resultados e discussão • Ili 

~ 
1 

Parte II: Eletro-síntese e caracterização dos 

polímeros 

A fim de determinar os potenciais a serem empregados nas reduções 

catódicas potenciostáticas dos precursores poliméricos obtidos (Tabela 6.1), 

efetuamos ensaios de voltametria cíclica em condições semelhantes às que 

seriam utilizadas nas eletrólises preparativas. As Figuras 7.1 e 7.2 mostram, a 

título de exemplo, os voltamogramas de um precursor de PPX e outro de PPV, 

respectivamente. A Tabela 7 .1 apresenta os valores obtidos dos potenciais de 

pico para todos os precursores estudados. 

I (mA) 

V x Ag/AgBr 

Figura 7.1 Voltamograma cíclico 
do precursor 92 (Hg, DMF/TEAB 
0,1 mol L- 1

, 400 mV seg-1
). 

I (mA) 

V x Ag/AgBr 
- 1,8 

Figura 7.2 Voltamograma cíclico 
do precursor 77 (Hg, DMF/TEAB 
0,1 mol L-1

, 400 mv seg- 1
). 
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Tabela 7.1 Valores de potencial de pico dos precursores poliméricos. 

Precursores -Ep Precursores -Ep 

de PPX (Vx Ag/AgBr) de PPV (VxAg/AgBr) 

Bifenilênicos 

76 (R=OC10H21) 1,8 77 (R=OC10H21) 1,8 

84 (R=S02C10H21) 1,3 85 (R=S02C10H21) 1,2 

92 (R=SC10H21) 1,4 

93 (R=S02C10H21) 1,4 

Terfen i lên icos 

96 (R=H) 1,1 97 (R=H) 2,4 

100 (R=OC10H21) >2,5ª 101 (R=OC10H21) >2,5ª 

104 (R=S02C10H21) 1,2 

ª alem do potencial observável em DMF/TEAB. 

Os valores da Tabela 7.1 mostram que não há uma correlação clara e 

geral entre os valores dos potenciais de pico e o caráter eletrônico dos 

substituintes, ao contrário do que muitas vezes se observa 1'2 quando não 

existem outros fatores, tais como estéricos, atuando na estabilização do 

ânion-radical ou diânion formado durante a redução. Entretanto, algumas 

comparações merecem destaque, como os potenciais observados para os 

pares de precursores 76/84 e 77 /85, coerentes com a natureza eletrônica 

dos grupos substituintes, isto é, mais negativos para elétron-doadores e vice

versa. Já os potenciais observados para os precursores 96/100/104 mostram 

que a substituição de um átomo de hidrogênio por um grupo n-decilsulfonila 

(elétron-atraente), tanto na posição 2 como 3, não reduz o valor absoluto do 

potencial, provavelmente por aumentar os ângulos torsionais na molécula. O 

1 
Gruber, J.; Camilo, F. F. Synthesis of novel diaryloxocylclopentanethiocarboxylates by 
electrochemical reduction of cinnamic acid thioesters. J. Chem. Soe., Perkin Trans. 1 
1999, 127-129. 

2 
Gruber, J.; Camilo, F. F.; Arantes, A. C. M. Synthesis and electrohydrodimerization of 
meta-substituted thiocinnamic acid S-esters. Helv. Chim. Acta 1999, 82, 389-393. 
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grande aumento no valor absoluto do potencial observado (>2,5 V) quando o 

grupo substituinte é n-decilóxi deve-se ao somatório dos dois efeitos: 

eletrônico e estérico. 

A etapa seguinte consistiu na síntese eletroquímica dos polímeros e sua 

caracterização, aqui descrita em duas partes: uma para os polímeros tipo-PPX 

e outra para os tipo-PPV. 

7 .1 Polímeros tipo-PPX 

As eletrólises preparativas dos precursores de PPX (76, 84, 92, 93, 96, 

e 104, Tabelas 6.1 e 7.1) foram conduzidas potenciostaticamente conforme 

descrito no Capítulo 10. No caso do precursor 100, cujo valor de potencial de 

pico é muito negativo (Ep < -2,5 V), a eletrólise resultou apenas no produto 

de desalogenação (94 ). Entretanto, num ensaio em que o potencial para a sua 

redução foi fixado em -1,8 V x Ag/AgBr, após verificar que neste potencial 

ocorria passagem de corrente muito acima do valor da de fundo, foi possível 

obter o polímero desejado. O Esquema 7 .1 ilustra as reações eletroquímicas 

realizadas e a Tabela 7.2 apresenta a composição das frações poliméricas 

obtidas e os rendimentos globais. Os polímeros foram denominados com os 

mesmos números de seus precursores seguidos pelo sufixo "P". Assim, por 

exemplo, o polímero 76P é o que foi obtido a partir do precursor 76. 
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n 

n 

n 

n 

Esquema 7.1 

R R 

8

~Br + 2n e·· - 2n Br" 
1 ~ 

DMFffEAB 
Hg, Ag/AgBr n 

R = OC10H21 (76) -1,8 V R = OC10H21 (76P) 
R = S02C10H21 (84) -1,3 V R = S02C10H21 (84P) 

R R 

s/-o-0-_.l' + 2n e·; - 2n Br" ~ 

DMFffEAB 
Hg, Ag/AgBr n 

R = SC10H21 (92) -1,4 V R = SC10H21 (92P) 
R = S02C10H21 (93) -1,4 V R = S02C10H21 (93P) 

R R 

+ 2n e·; - 2n Br" • 
Br DMFffEAB 

R 
Hg, Ag/AgBr R 

R = H (96) -1, 1 V R = H (96P) 
R = OC10H21 (100) -1,8 V R = OC10H21 (100P) 

R R 
Br + 2n e·· - 2n Br" 

1 ~ 

Br DMFffEAB 

R 
Hg, Ag/AgBr R 

R = S02C10H21 (104) -1,2 V R = S02C10H21 (104P) 

Tabela 7.2 Rendimentos e composição das frações poliméricas tipo
PPX obtidas. 

Polímero Fração solúvel Fração insolúvel Rendimento 
em DMF (%) em DMF (%) global(%) 

76P 64 8 72 
84P 60 1 61 
92P 85 3 88 
93P 65 4 69 
96P 72 17 89 
100P 67 15 82 
104P 33 --- 33 

- 61 -



CAPÍTULO 7 - 62 -

Os resultados na Tabela 7 .2 mostram que os polímeros obtidos 

apresentaram essencialmente frações solúveis e rendimentos, em geral, 

elevados, exceto no caso do polímero 104P. É interessante notar que os 

rendimentos mais baixos foram obtidos para polímeros substituídos pelo grupo 

n-decilsulfonila (n-S02C10H21) (84P, 93P e 104P). Esse fato não era 

esperado, uma vez que se trata de um grupo atraente de elétrons, facilitando, 

portanto, reações de redução, conforme evidenciado pelos potenciais de pico 

(-1,2 a -1,4 V x Ag/AgBr). A hipótese de que o grupo sulfonila tenha sofrido 

redução, consumindo parte da carga fornecida, foi por nós aventada, porém 

descartada após constatação espectroscópica (IV e RMN de 1H) da ausência de 

grupos sulfanila e/ou sulfinila no polímero obtido. 

As frações poliméricas solúveis foram submetidas a análises de SEC, 

empregando poli(estireno) como padrão. Pode-se considerar, de forma 

simplificada, que o tempo de eluição de uma cadeia polimérica é dependente 

de sua massa molar, de sua conformação no solvente empregado, da 

interação do polímero com a coluna, etc. Uma série de padrões monodispersos 

são usados para se construir a curva padrão. Para que a massa molar 

determinada para uma certa amostra seja "real", isto é, absoluta, o padrão 

deveria ser o próprio polímero sob investigação, pois assim, fatores como 

interação com a coluna e conformação seriam iguais no padrão e na amostra. 

Como o número de padrões disponíveis comercialmente é muito reduzido, 

usa-se, geralmente, o padrão disponível mais similar possível à amostra, em 

termos de estrutura e solubilidade. Assim, a Tabela 7.3 apresenta resultados 

"relativos" (ao padrão utilizado) para os polímeros investigados. 

Como se pode observar, as massas molares médias variam numa ampla 

faixa, dependendo da natureza do polímero. Assim, por exemplo, a fração 

solúvel do produto 96P é constituída essencialmente de dímeros (n = 1,6). 

Também é possível verificar que as frações solúveis dos polímeros 84P e 

lOOP são, na verdade, apenas pequenos oligômeros. Já no caso de 76P, 92P 

e 93P, o grau de polimerização foi relativamente elevado. O índice de 

polidispersão (Mw / Mn) mostra que os polímeros 76P e 92P apresentam maior 

uniformidade do tamanho das cadeias, o que não ocorre com 93P. Até o 

momento não foi possível estabelecer uma correlação lógica entre o tipo de 

substituinte, ou a posição do substituinte, ou ainda, a estrutura da cadeia 
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polimérica (bifenilênica ou terfenilênica) e a massa molar média do polímero 

obtido. 

Tabela 7 .3 Dados de análises de SEC* das frações solúveis dos polímeros tipo-PPX. 

Polímero - - - n 
Mw Mn Mw /Mn 

76P 1,3 X 105 4,3 X 104 3,0 3,9 X 102 

84P 1,0 X 103 4,9 X 102 20 2,7 
92P 2,5 X 104 6,3 X 103 4,0 71 
93P 2,5 X 104 1,9 X 103 13 66 
96P 4,1 X 102 2,9 X 102 1,4 1 6 
100P 1,8 X 103 1,5 X 103 1,2 3,2 
104P 6,4 X 103 4,1 X 103 1,6 9,7 

* Metodologia descrita no capítulo 10, item 10.1. 

Os espectros no IV apresentaram bandas coerentes com as estruturas 

dos polímeros acima e foram de grande valia para comprovar que os grupos 

funcionais das cadeias laterais foram preservados (por exemplo, Figura 7.3). 

Já os sinais nos espectros de RMN de 1H apresentaram-se alargados, porém os 

deslocamentos químicos e integrações relativas eram coerentes com as 

estruturas esperadas. 

100 i-------. 

90-
i 
; 

3000 

Figura 7.3 Espectro no IV do polímero 76P. 

2000 1000 
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Os espectros no UV-VIS revelaram que, apesar desses polímeros não 

serem extensivamente conjugados, isto é, apresentarem quebras intrínsecas 

na conjugação (-CHrCHr ), suas energias de lacuna proibida (Egap) são 

relativamente baixas, comparáveis às de alguns PPVs, conforme pode ser visto 

na Tabela 7.4. Por esse motivo, decidimos expor pastilhas prensadas desses 

polímeros a vapores de iodo, e constatamos seu escurecimento, passando a 

exibir brilho metálico e condutividade elétrica baixa (Tabela 7.4). Tais 

resultados estão de acordo com relatos da literatura de que pequenos 

oligômeros conjugados podem ser dopados, exibindo condutividade elétrica, 

muitas vezes da mesma ordem de grandeza que polímeros conjugados3
'
4

• 

Assim, os polímeros tipo-PPX, possivelmente, poderiam ser úteis como 

substratos em dispositivos opto-eletrônicos, especialmente para emissão no 

azul e violeta. 

Tabela 7 .4 Energias de lacuna proibida (Egap) e 
condutividades elétricas de alguns dos polímeros tipo
PPX. 

Polímero Egap Condutividade elétricaª 

(eV) 
(S.cm-1

) 

76P 3,02 6,6 X 10-7 

84P 4,04 2,0 X 10-7 

92P 3,46 8,8 X 10-6 

93P 2,98 1,9 X 10-7 

96P 3,87 1,9 X lQ_g 

100P 3,57 4,3 X 10-7 

104P 3,72 9,9 X 10-7 

ª Após dopagem com vapores de iodo por 24 horas. 

A fim de conhecer a estabilidade térmica dos polímeros, efetuamos 

análises térmicas (TG e DSC) das frações insolúveis ( oligômeros maiores), 

exceto 104P, que apresentou somente fração solúvel. As Figuras 7.4 a 7. 7 

apresentam essas curvas e a Tabela 7 .5 agrupa os principais dados dos 

eventos observados nas curvas TG/DTG. 

3 
Yang, Z.; Geise, H. J. Electrical conductivity of iodine-doped poly(para-phenylene 
vinylene) model compounds blended with polystyrene. Synth. Met. 1992, 47, 95-104. 

4 
Utley, J. H. P.; Gao, Y. P.; Gruber, J.; Zhang, Y.; Murioz-Escalona, A. An 

electrochemical route to poly(p-phenylenevinylene) polymers (PPVs) and copolymers 
via cathodically generated quinodimethanes - preparative and structural aspects. J. 
Mater. Chem. 1995, 5, 1837-1845. 
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Tabela 7.5 Eventos térmicos observados nas curvas TG dos polímeros tipo-PPX. 

Início da Evento e perda de massab Massa 
Polímeroª degradação residual 

(ºC) 1º ,1,.m 2º ,1,.m 30 ,1,.m (%) 
(ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 

96P 212 295 52 577 21 641 25 2 

104P 194 - - 403/438 57 592 41 2 

93P 157 - - 438 53 618 45 2 

84P 140 180 7 352 43 561 50 o 
76P 132 156 9 322 26 502 62 3 

100P 127 152 19 390 32 530 49 o 
92P 100 175 38 314 20 566 41 1 

ª Em ordem decrescente de temperatura de início de degradação. b Temperatura no 
ponto de inflexão do evento (obtida da curva DTG). 

A Tabela 7.5 mostra que os polímeros estudados apresentam 

temperaturas de início de degradação muito diferentes (100 a 212 ºC), sendo 

os terfenilênicos os dois mais estáveis: 96P (fração insolúvel) e 104P (fração 

solúvel). Comparando esses dados com os da Tabela 7.3, notamos que não há 

uma correlação entre o grau de polimerização e a estabilidade térmica. 

O processo de degradação desses polímeros ocorre em duas ou três 

etapas principais facilmente visualizadas pelas curvas TG/DTG. As curvas de 

DSC mostram que a primeira etapa geralmente não envolve variação 

entálpica, exceto nos polímeros 92P e 96P, nos quais se observam processos 

fracamente endotérmicos. O polímero 100P apresenta ponto de fusão em 

113 ºC. Os outros eventos que ocorrem acima de 300 ºC são exotérmicos e 

estão relacionados a processos de decomposição com carbonização 

praticamente completa (massas residuais entre O e 3%). 

Cabe ressaltar que amostras desses polímeros mantidas a 250 °c por 

15 minutos e depois analisadas espectroscopicamente (RMN e IV) não 

mostraram alterações significativas, indicando a preservação dos 

substituintes. 
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7 .2 Polímeros tipo-PPV 

As eletrólises preparativas dos precursores de PPV (77, 85, 97 e 101, 

Tabelas 6.1 e 7 .1) foram conduzidas da mesma forma como para os de PPX, 

isto é, potenciostaticamente conforme condições descritas no Capítulo 10. No 

caso do precursor 101, cujo valor de potencial de pico é muito negativo (Ep < 

-2,5 V), a eletrólise resultou apenas no produto de desalogenação 99. Assim, 

tentamos realizar a eletrólise em -1,8 V x Ag/AgBr, a exemplo do que foi feito 

com o precursor 100 (vide item 7.1), obtendo com sucesso o polímero 

desejado 101P. O Esquema 7.2 ilustra as reações eletroquímicas realizadas e 

a Tabela 7 .6 apresenta a composição das frações poliméricas obtidas e os 

rendimentos globais. 

Esquema 7.2 

R R 

" :>-0--b-<:: + 4n e-; - 4n B( • 
DMF/TEAB 
Hg, Ag/AgBr 

n 

n 

R = OC10H21 (77) - 1,8 V R = OC10H21 (77P) 
R = SO2C10H21 (85) - 1,2 V R = SO2C10H21 (85P) 

R R 
Br 

+ 4n e-; - 4n Br- • 
Br 

R 

R = H (97) 
R = OC10H21 (101 ) 

DMF/TEAB 
Hg, Ag/AgBr 

- 2,4 V 
- 1,8 V 

R 

R = H (97P) 
R = OC10H21 ( 101 P) 

Tabela 7 .6 Rendimentos e composição das frações poliméricas tipo
PPV obtidas. 

Polímero Fração solúvel Fração insolúvel Rendimento 
em DMF (%) em DMF (%) global(%) 

77P 82 16 98 
85P 60 4 64 
97P 52 34 86 

101P 75 9 84 

n 
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Como podemos notar na Tabela 7.6 as porcentagens das frações 

solúveis superam as das insolúveis, especialmente nos polímeros substituídos 

por cadeias laterais longas. 

Análises de SEC forneceram informações sobre o tamanho médio das 

cadeias poliméricas obtidas nas frações solúveis. A Tabela 7. 7 reúne esses 

resultados e a Figura 7 .8 mostra, a t ítulo de exemplo, a curva registrada para 

o polímero 77P. 

Tabela 7 .7 Dados de análises de SEC* das frações solúveis dos polímeros tipo-PPV. 

Polímero - - - n 
Mw Mn Mw /Mn 

77P 5,3 X 104 7,1 X 103 7,5 1,6 X 102 

85P 3,6 X 103 9,5 X 102 3,7 9,4 
97P 5,3 X 102 2,7 X 102 1,9 2,1 
101P 9,4 X 103 4,6 X 103 2.1 17 

* Metodologia descrita no capítulo 10, item 10.1. 

Massa m o la r 

Figura 7.8 Curva de SEC obtida para o polímero 77P. 

É interessante mencionar que a fração solúvel de 97P é formada 

apenas por pequenos oligômeros (dímeros, em média), porém esse polímero 

apresentou uma fração insolúvel considerável (34%), constituída pelos 

oligômeros maiores. A falta de um substituinte de cadeia longa limita a 

solubilidade do material, a exemplo do que ocorre com poli(p-fenileno 

vinileno), PPV5 e poli(p-fenileno), PPP5
• 

5 Handbook of Conducting Polymers; Skotheim, T. A. ; Elsenbaumer, R. L.; Reynolds, J. 
R. , Eds.; 2nd ed.; Marcel Dekker: New York, 1998. 
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Os espectros no IV apresentaram bandas coerentes com as estruturas 

dos polímeros e foram importantes para confirmar a presença das cadeias 

laterais e grupos funcionais nos polímeros 77P, SSP e 101P, bem como do 

sistema HC=CH trans, evidenciado pela banda característica6 em torno de 

960 cm-1 (por exemplo, Figura 7.9). 
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Figura 7.9 Espectro no IV do polímero 85P. 
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Os espectros de RMN de 1H apresentaram sinais alargados, porém com 

deslocamentos químicos e integrações relativas coerentes com as estruturas 

esperadas. 

Nos espectros no UV-VIS foi possível observar as três bandas 

características de PPV6
: 

- entre 3 e 4 ev (~ 400 - 300 nm), correspondente à transição 1t - 1t* do 

sistema conjugado; 

- ao redor de 5 eV (~ 250 nm), devido a transições do tipo '1tdelocalizado a 

1t*tocalizado e '1tiocalizado a 1t* delocalizado; 

- e ao redor de 5,5 eV (~ 225 nm), atribuída à transição 1t - 1t* dos elétrons 

de anel fenilênico isolado. 

6 
Bradley, D. D. C. Precursor-route poly(p-phenylenevinylene): polymer characterisation 
and control of electroníc properties. J. Phys. D: Appl. Phys. 1987, 20, 1389-1410. 
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A Figura 7 .10 mostra, como exemplo, um espectro no UV-VIS do 

polímero 77P, no qual se pode observar as bandas acima citadas. Para a 

determinação do valor da energia de lacuna proibida (Egap) foi utilizado o valor 

da energia no início da primeira transição6 (Tabela 7.8). 
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y u u u u ~ u 

Energia (eV) 

0,000 Lr--L....------~--------t-----' 
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Figura 7.10 Espectro no UV-VIS do polímero 77P. 

Tabela 7.8 Valores de Egap dos polímeros tipo-PPV. 

Polímero 77P SSP 97P 101P 
E a (eV)ª 2,90 3,42 3,60 3,15 

ª E(eV) = 1239,6/l(nm) 

A comparação entre os valores de Egap dos dois polímeros bifenilênicos 

mostra que eles estão de acordo com a natureza eletrônica dos substituintes. 

Assim, o polímero 77P, cujo substituinte é doador de elétrons (n-decilóxi), 

apresenta um Egap menor do que o SSP, que possui um substituinte atraente 

de elétrons (n-decilsulfonila). O impedimento estérico é de magnitude 

semelhante nos dois casos e, portanto, a diferença de 0,52 eV se deve 

principalmente à natureza eletrônica diferente dos grupos funcionais nas 

cadeias laterais. Já no caso dos polímeros terfenilênicos 97P e 101P, o 

abaixamento na Egap provocado pelos grupos n-decilóxi foi de 0,45 eV. Esse 

valor é menor pois a comparação foi feita em relação ao polímero não 

substituído (97P), isto é, sem grupos elétron-atraentes. O valor também é 

menor do que se esperaria, considerando a presença de dois substituintes 

doadores de elétrons por unidade monomérica, devido ao aumento do ângulo 

torsional provocado pelos substituintes volumosos inexistentes no polímero 

97P. 
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Nesta série de polímeros, o 77P, que apresentou a menor Egap (2,90 eV) 

e o maior grau de polimerização (n = 160), foi por nós escolhido para um 

estudo de voltametria cíclica com a finalidade de estimar seus níveis HOMO e 

LUMO, bem como sua afinidade eletrônica e potencial de ionização. A 

metodologia seguida foi a descrita por Eckhardt et ai. 7 e Richter et ai. 8 A 

Figura 7 .11 mostra o voltamograma obtido para um filme fino depositado 

sobre ouro por meio de spin coating e varredura no sentido anódico. Cabe 

ressaltar que não foi possível registrar uma onda catódica, uma vez que ocorre 

em potencial muito negativo. 

/ (A) 
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5,0x1 o-ª 
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-5,0x10-6 

-1 ,0x10-5L..---'--~--'--~--'--~-'-'-~-...__~__, 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

VM vs. ECS 

Figura 7.11 Voltametria cíclica de um filme do polímero 77P. 

Na Figura 7.11, os valores de V estão expressos em relação ao eletrodo 

de calomelano saturado (ECS). É possível verificar que o início da onda 

anódica ocorre em 0,63 V. Considerando o valor de 4,40 eV calculado por 

Brédas et al. 9 para o nível de vácuo (vs. ECS) e utilizando o valor de Egap 

7 Eckhardt, H.; Shacklete, L. W.; Jen, K. Y.; Elsenbaumer, R. L. The electronic and 
electrochemical properties of poly(phenylene vinylenes) and poly(thienylene vinylenes): 
an experimental and theoretical study. J. Chem. Phys. 1989, 91, 1303-1315. 

8 Richter, M. M.; Fan, F.-R. F.; Klavetter, F.; Heeger, A. J.; Bard, A. J. Electrochemistry 
and elecrogenerated chemiluminescence of films of the conjugated polymer 4-methoxy
(2-ethylhexoxyl)-2,5-polyphenylenevinylene. Chem. Phys. Lett. 1994, 226, 115-120. 

9 Brédas, J. L.; Silbey, R.; Boudreaux, D. S.; Chance, R. R. Chain-length dependence of 
electronic and electrochemical properties of conjugated systems: polyacetylene, 
polyphenylene, polithiophene and polypyrrole. J. Am. Chem. Soe. 1983, 105, 6555-
6559. 
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obtido do espectro de UV-VIS, foi possível esboçar um diagrama de bandas 

para este polímero (Figura 7.12). 

nível de vácuo 

AE = 2,13 eV 

a LUMO (-2,13 eV) 

Egap = 2,90 eV EI = 5,03 eV 

HOMO (-5,03 eV) 

AE = afinidade eletrônica; EI = energia de ionização 

Figura 7.12 Diagrama de bandas proposta para o polímero 77P. 

A dopagem dos polímeros tipo-PPV sintetizados foi feita pela exposição 

de pastilhas prensadas de frações insolúveis a vapores de iodo e a 

condutividade determinada com sensor de duas pontas10
• Cabe ressaltar que a 

escolha do iodo como agente dopante foi pelo fato de ser um ácido de Lewis 

fraco, permitindo discernir melhor entre as condutividades elétricas exibidas 

por PPVs. Em estudos anteriores4, constatou-se que dopantes fortes, como por 

exemplo S03, tendem a nivelar as condutividades finais, além de 

possibilitarem a ocorrência de medidas errôneas devido a reações de hidrólise 

causadas por traços de umidade, que levam à formação de ácidos inorgânicos 

fortes e altamente condutores. A escolha do sensor de duas pontas se baseou 

no fato de ele ser de operação mais simples e de conduzir a resultados 

semelhantes aos obtidos por sensores de quatro pontas1º, na faixa de 

condutividade desses polímeros. Os valores de condutividade encontrados 

para os polímeros dopados estão apresentados na Tabela 7.9. 

Tabela 7.9 Condutividade elétrica dos polímeros dopados com iodo. 

Polímero 77P 85P 97P* 101P 
1,6 x 10-5 4, 7x 10-7 1,0 X 10-7 6,8 X 10-7 

*fração insolúvel 

10 
Gruber, J.; Santana, H. de; Gruber, I.; Gazotti Jr., W. Easily built low cost apparatus to 
measure polymer conductivity. J. Chem. Educ. 1997, 74, 418-421. 
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Os dados de condutividade elétrica mostram que há correlação com a 

natureza eletrônica do substituinte. Assim, para os polímeros bifenilênicos a 

diferença de condutividade entre o polímero 77P (substituinte elétron-doador) 

e 85P (substituinte elétron-atraente) é de 34 vezes. Já nos terfenilênicos a 

diferença é menor (6,8 vezes), pois 97P não possui grupo atraente de 

elétrons, além do fato de não apresentar a mesma tensão torsional que 101P. 

É provável que se conseguíssemos preparar o polímero terfenilênico com 

substituinte n-decilsulfonila, este teria uma condutividade bem menor. 

A estabilidade térmica desses polímeros também foi avaliada por 

análises térmicas (TG e DSC) das frações insolúveis (oligômeros maiores). As 

Figuras 7.13 e 7.14 apresentam as curvas obtidas e a Tabela 7.10 agrupa os 

principais dados dos eventos observados nas curvas TG/DTG. 
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Tabela 7.10 Eventos térmicos observados nas curvas TG dos polímeros tipo-PPV. 

Início da Evento e perda de massab Massa 
Polímeroª degradação residual 

(ºC) 1º Am 2º Am 30 Am (%) 
(ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 

77P 255 - - 340 36 543 64 o 
97P 196 - - 300 27 543 73 o 
85P 117 156 25 367 33 547 39 3 

101P 116 168 18 353 32 548 47 3 

ª Em ordem decrescente de temperatura de início de degradação. b Temperatura 
no ponto de inflexão do evento (obtida da curva DTG). 

A Tabela 7.10 mostra que os polímeros estudados apresentam 

temperaturas de início de degradação muito diferentes (116 a 255 ºC), sendo 

77P o mais estável. Comparando esses dados com os valores da Tabela 7.7, 

notamos que embora não haja uma correlação clara entre a massa molar 

média e a estabilidade térmica, o polímero 77P é o que apresenta maior Mw. 

O processo de degradação desses polímeros ocorre em duas ou três 

etapas principais facilmente visualizadas pelas curvas TG/DTG. As curvas de 

DSC mostram que a primeira etapa envolve variações entálpicas discretas, 

exceto o polímero 77P, que não as apresenta. Os outros eventos que ocorrem 

acima de 300 ºC são exotérmicos e estão relacionados a processos de 

decomposição com carbonização praticamente completa (massas residuais 

entre O e 3%). 
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Parte III: Dispositivos metal/polímero/metal 

Dentre os polímeros tipo-PPV preparados, selecionamos o 77P (maior 

grau de polimerização) para a construção de dispositivos sanduíche 

(metal/polímero/metal), com a finalidade de, a partir das curvas 

características de corrente versus tensão, estudar o transporte de cargas 

nesse material. Cabe ressaltar que o conhecimento do mecanismo envolvido 

no transporte de cargas, do valor da mobilidade e da estrutura de bandas de 

um polímero conjugado são essenciais para avaliar sua aplicação potencial em 

dispositivos optoeletrônicos. Os estudos apresentados neste capítulo foram 

realizados em colaboração com o Laboratório de Optoeletrônica do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, sob supervisão do 

Prof. Dr. Ivo Alexandre Hümmelgen. 

Assumindo-se que o polímero na forma pristina esteja isento de 

impurezas eletricamente ativas e que não existam estados superficiais na 

interface metal/polímero, a estrutura de bandas do sanduíche 

metal1/polímero/metal2 toma a configuração1 mostrada na Figura 8.1, onde <fJ 

representa a função trabalho do metal, (fJ a altura da barreira de potencial na 

interface metal/polímero, AE a afinidade eletrônica do polímero, sendo 

(Eg + AE) igual ao potencial de ionização, e d a espessura da camada 

polimérica. 

1 Nart, F. C.; Peres, L. O.; de Sá, E. L.; Roman, L. S.; Hümmelgen, 1. A.; Gruber, J.; Li, R. 
W. C. Electronic properties of poly(1,4-phenylene methylidynenitrilo- 1,4-phenylene 
nitrilomethylidyne) (PPI). Synth. Met. 1997, 90, 147-151. 
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Figura 8.1 Estrutura de bandas do dispositivo sanduíche antes da aplicação de ddp 

entre os eletrodos metálicos e assumindo que não há contato entre os 

metais e o polímero. 

Aplicando-se uma diferença de potencial entre os eletrodos metálicos, a 

estrutura de bandas do polímero assume a configuração1 mostrada na 

Figura 8.2 . 

Nível de vácuo 

Metal 1 · 

"/ Metal 2 

Polímero 

Figura 8.2 Estrutura de bandas do dispositivo sanduíche após a aplicação de ddp (V) 

entre os eletrodos metálicos. 
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Para explicar a condução de corrente nesse tipo de dispositivos, vários 

modelos foram descritos na literatura 2, como por exemplo: 

(i) Modelo de tunelamento Fowler-Nordheim, que se torna importante quando 

<p ~ kT (k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta da 

amostra). A corrente nesse caso é dada por: 

J oc F 2 exp(-17) 
F 

_81(~ ½ 
17 - 3qh <p 

Eq. 8.1 

Eq. 8.2 

onde I é a corrente elétrica, F é o campo elétrico aplicado, m* é a massa 

efetiva dos portadores, q é a carga elétrica dos portadores e h é a constante 

de Planck. 

(ii) Modelo de injeção termiônica de Simmons, que se torna importante 

quando rp ~ kT. A densidade de corrente U) é dada por: 

JJ=(LJ½ 
41C& 

Eq. 8.3 

onde Nv é a densidade efetiva de estados (2,5 x 1019 cm-3
)

3
, µ é a mobilidade 

dos portadores de carga, f3 é uma constante, e & = 3&0 
4

• 

2 Para revisões, ver, por exemplo: (a) Blom, P. W. M.; Vissenberg, M. C. J. M. Charge 
transport in poly(p-phenylene vinylene) light-emitting diodes. Mater. Sei. Eng. 2000, 27, 
53-94. (b) Gruber, J.; Li, R. W. C.; Hümmelgen, 1. A. Synthesis, properties, and 
applications of poly(p-phenylene vinylene )s. ln Handbook of Advanced Electronic and 
Photonic Materiais and Devices, Nalwa, H. S., Ed.; Academic Press: New York, 2001 ; 
Capítulo 4, pp 163-184. 

3 
Ma, D. ; Hümmelgen, 1. A.; Jing, X.; Hong, Z.; Wang, L.; Zhao, X.; Wang, F.; Karasz, F. 
E. Charge transport in a blue-emitting alternating block copolymer with a small spacer to 
conjugated segment length ratio. J. Appl. Phys. 2000, 87, 312-316. 

4 Horowitz, G.; Hajlaoui, M. E.; Hajlaoui, R. Temperature and gate voltage dependence of 
hole mobility in polycrystalline oligothiophene thin film transistors. J. Appl. Phys. 2000, 
87, 4456-4463. 
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(iii) Transporte limitado por acúmulo de carga espacial, mais comum quando a 

barreira de potencial (q,) e a mobilidade dos portadores (µ) são relativamente 

baixos. Nesses casos, a densidade de corrente é dada por: 

9 v 2 

j=-&µ-
8 d 3 

Eq. 8.4 

onde V é a tensão aplicada no dispositivo e d a espessura do filme polimérico. 

Cabe ressaltar que os modelos citados em (i) e (ii) envolvem a injeção 

de elétrons através da barreira metal/polímero, enquanto que o modelo em 

(iii) descreve o transporte de cargas no polímero. 

A constatação de qual mecanismo é o responsável pela condução 

elétrica num determinado dispositivo requer a observação das relações 

matemáticas entre a corrente (ou densidade de corrente) e a tensão aplicada, 

a temperatura e, eventualmente, a espessura do filme polimérico. 

Dependendo do mecanismo operante, é possível então determinar parâmetros 

importantes como a altura de barreira, mobilidade, afinidade eletrônica, etc. 

A construção dos dispositivos envolveu a deposição de ouro ( </J = 
5,15 eV), por evaporação, sobre um substrato de vidro, deposição de uma fina 

camada do polímero 77P (por spin coating) sobre o ouro e, finalmente, a 

deposição de alumínio (</J = 4,28 eV), também por evaporação, sobre o 

polímero, deixando regiões dos metais acima expostos para efetuar contatos 

elétricos. Uma descrição detalhada da confecção dos dispositivos encontra-se 

no Capítulo 10. A escolha desses metais (ouro e alumínio) foi feita levando em 

consideração suas funções trabalho e os níveis de energia do HOMO e LUMO 

previamente determinados para 77P (Capítulo 7). 

O filme polimérico depositado apresentou a morfologia mostrada na 

Figura 8.3, obtida por meio da câmara digital do perfilômetro utilizado para a 

medida de sua espessura. É possível notar que o filme depositado sobre o 

ouro é bastante homogêneo e contínuo. 
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Figura 8.3 Filme de 77P depositado sobre ouro. 

O perfil de rugosidade da superfície do filme polimérico depositado 

sobre o substrato de vidro/ouro é mostrado no gráfico da Figura 8.4. Por meio 

deste perfil pode-se observar a homogeneidade do filme, que apresentou uma 

rugosidade aritmética média Ra ~ 24 Â, numa varredura lateral de 500 µm. 
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Figura 8.4 Perfil de rugosidade do filme de 77P. 

O gráfico da Figura 8.5 ilustra a espessura da camada polimérica 

(aproximadamente 1500 Â) medida após ter sido feito um sulco no filme com 

auxílio de uma lâmina. 
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Figura 8.5 Espessura do filme de 77P depositado 
sobre superfície de ouro. 

- 82 -

Em seguida, foram colhidos dados de corrente em função da tensão 

aplicada em vários desses dispositivos (ouro/77P/alumínio). A Figura 8.6 

mostra um gráfico típico obtido a partir desses dados. 

g 
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1.0x10"
7 

5.0x10 .. 

o.o 
o 2 4 6 

V(V) 

Figura 8.6 Curva I x V de um dispositivo 
ouro/77P/alumínio. 

8 

O gráfico de ln(J/V) x V112 (Figura 8. 7) apresentou uma região linear, 

sugerindo que os portadores de carga são inseridos a partir dos eletrodos para 

o interior da camada polimérica, por meio do processo de injeção termiônica 5
, 

5 Valaski, R.; Moreira, L. M. ; Micaroni, L.; Hümmelgen, 1. A. Charge injection and transport 
in electrochemical films of poly(3-hexylthiophene). J. Appl. Phys. 2002, 92, 2035-2040. 
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isto é, os portadores de carga adquirem energia térmica suficiente para 

transpor a barreira de potencial (q:,) na interface metal/polímero. 

-16. 5 r----r--...----,r----r---r--~-----r-----r---, 

-17.0 

/ 17.5 
ln(-) 

V 
-18 .0 

-18.5 

-19 . O .____.__ ......... ____.,...._ ......... _.....____._ ......... _.....____,_ _ _, 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

vlfL 

Figura 8.7 Curva ln(I/V) x V112 de um dispositivo ouro/77P/alumínio. 

A fim de confirmar esse mecanismo de injeção, efetuamos medidas de 

corrente (I), num mesmo dispositivo, a várias temperaturas, mantendo a 
-1 

tensão constante, e construímos o gráfico de ln(I) x T (Figura 8.8), o qual 

apresentou uma correlação linear, conforme previsto pela Equação. 8.3. 
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-1 
Figura 8.8 Gráfico de ln(J) x T de um dispositivo 

ouro/77P/alumínio. 
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A partir da Equação 8.3 e dos coeficientes angular e linear do gráfico da 

Figura 8. 7, foi possível determinar o valor da altura de barreira de potencial 

(<p = 0,15 eV) e da mobilidade dos portadores de carga positiva 

[µ = ( 4,5 ± 0,7) x 10-11 cm2v-1 s-1
]

6
, respectivamente. 

O valor encontrado para a mobilidade de 77P é duas ordens de 

grandeza menor do que o de um polímero semelhante, por nós estudado 

anteriormente7
, que não possui cadeia lateral, isto é, sem o substituinte 

n-C10H210. Esse fato sugere que embora a introdução do substituinte lateral 

nesse tipo de polímero melhore significativamente propriedades como 

solubilidade, processabilidade para formação de filmes e suas rugosidades, a 

mobilidade de portadores de carga é reduzida significativamente, 

provavelmente por causa do menor grau de empacotamento das cadeias 

poliméricas, dificultando o transporte de cargas intercadeias. A baixa 

mobilidade torna esse polímero pouco atraente para aplicação em diodos 

emissores de luz, porém pode torná-lo interessante para fotodiodos. 

Dispositivos desse tipo estão sendo testados no momento com este polímero, 

em estudos que fazem parte de uma tese de doutorado na UFPR. 

6 Li, R. W. C.; Benvenho, A. R. V.; Ponce, P.; Mello, R. M. Q.; Hümmelgen, 1. A.; Gruber, 
J. Electrochemical synthesis and characterization of poly(2-decyloxy-4,4'-biphenylene 
vinylene). Submetido. 

7 Dongge, M.; Hümmelgen, 1. A.; Li, R. W . C.; Gruber, J. Charge injection and transport in 
poly(4,4'-biphenylenevinylene). J. Phys. D: Appl. Phys. 2000, 33, 1376-1379. 
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9 
Conclusões 

O primeiro objetivo desta tese era a síntese de 14 precursores 

poliméricos bifenilênicos e terfenilênicos. A reação de acoplamento de Suzuki, 

entre ácidos arilborônicos e haletos de arila, catalisada por paládio(0), 

mostrou-se muito eficiente na construção das ligações arila-arila e permitiu 

obter todos os bifenilos e terfenilos em bons rendimentos. As di- e 

tetrabromações benzílicas desses compostos foram possíveis para 11 deles. Os 

três precursores que não puderam ser obtidos seriam todos tetrabromados, 

contendo um substituinte de cadeia longa na posição orto em relação ao sítio 

da reação de bromação, o que sugere um problema de impedimento estérico. 

A Figura 9.1 apresenta os precursores di- e tetrabromados preparados. 

R = H; R1 = OC10H21 ; R2 = H (76) 
R = H; R1 = SO2C10H21 ; R2 = H (84) 
R = H; R1 = H; R2 = SC10H21 (92) 
R = H; R1 = H; R2 = SO2C10H21 (93) 
R = Br; R1 = OC10H21 ; R2 = H (77) 
R = Br; R1 = SO2C10H21 ; R2 = H (85) 

Br 

R = H; R3 = R4 = H (96) 
R = H; R3 = H; R4 = OC10H21 (100) 
R = H; R3 = SO2C10H21; R4 = H (104) 
R = Br; R3 = R4 = H (97) 
R = Br; R3 = H; R4 = OC10H21 (101 ) 

Figura 9.1 Precursores poliméricos sintetizados. 

O método eletroquímico de obtenção de polímeros das famílias PPX e 

PPV se mostrou muito útil, permitindo obter os polímeros correspondentes aos 

precursores preparados em condições brandas, isto é, à temperatura e 

pressão ambientes, em rendimentos, via de regra, elevados. As reduções 

catódicas foram conduzidas em potenciais constantes previamente 
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determinados por ensaios de voltametria cícilica dos precursores. Em alguns 

casos, quando os potenciais a serem empregados eram muito negativos 

( < - 2,5 V x Ag/ AgBr) e as eletrólises conduziam aos produtos de 

desalogenação e não aos polímeros desejados, efetuamos as reduções em um 

potencial menos negativo, isto é, no começo da subida da onda catódica, 

contornando o problema e obtendo os respectivos polímeros. A Figura 9. 2 

ilustra os polímeros sintetizados. 

Tipo-PPX 

n 

R1 = OC10H21; R2 = H (76P) 
R1 = S02C10H21; R2 = H (84P) 
R1 = H; R2 = SC10H21 (92P) 
R1 = H; R2 = S02C10H21 (93P) 

R3 = R4 = H (96P) 
R3 = H; R4 = OC10H21 (1 OOP) 
R3 = S02C10H21; R4 = H (104P) 

Tipo-PPV 

R1 = OC10H21 (77P) 
R1 = S02C10H21 (85P) 

R4 = H (97P) 
R4 = OC10H21 (101 P) 

Figura 9.2 Polímeros sintetizados por via eletroquímica. 

n 

n 

Os polímeros acima não poderiam ser preparados pela rota de Wessling, 

porque envolvem a formação de intermediários (quinodimetanos) 

energeticamente desfavoráveis, tornando as reações muito lentas. Embora a 

rota eletroquímica passe pelos mesmos intermediários, provavelmente a 

elevada concentração das espécies envolvidas junto ao eletrodo torna o 

processo cineticamente viável. 

Os polímeros contendo substituintes de cadeia longa apresentaram 

frações solúveis significativas em DMSO, THF e clorofórmio, confirmando a 

importância da presença desse tipo de grupos laterais para a solubilização 
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desses materiais e, conseqüentemente, para o crescimento das cadeias 

durante a polimerização. 

Análises de SEC revelaram que vários polímeros foram obtidos com 

massas molares médias relativamente elevadas(> 10.000 g mol-1
). 

Conclusões interessantes podem ser tiradas do fato de os polímeros 

tipo-PPX apresentarem energias de lacuna proibida de valores semelhantes 

aos de tipo-PPV, além da possibilidade de serem dopados e exibirem 

condutividade elétrica . Assim, seis ligações duplas conjugadas (bifenilos) já 

são suficientes para que o material se comporte como um polímero semi

condutor e, provavelmente, possa ser empregado, sozinho ou associado a 

outro, como substrato ativo em dispositivos optoeletrônicos. Certamente, a 

regularidade do comprimento efetivo de conjugação nos polímeros tipo-PPX 

deva ser muito maior do que nos PPVs, uma vez que as interrupções na 

conjugação não ocorrem de modo aleatório (por defeitos), mas, planejado. 

Já os polímeros do tipo-PPV apresentaram energias de lacuna proibida 

bem variada entre 2,90 e 3,60 eV, oferecendo a possibilidade de sua utilização 

em diodos emissores de luz de cores diferentes. Para um deles (77P) foi 

possível estimar, por voltametria cíclica e UV-VIS, a estrutura de bandas e, 

por meio de dispositivos do tipo sanduíche (metal/polímero/metal), a 

mobilidade dos portadores de carga e a altura da barreira de potencial 

metal/polímero, além de conhecer o mecanismo de transporte de cargas que 

mostrou ser de injeção termiônica. 

Finalmente, uma estimativa da estabilidade térmica de cada um dos 

polímeros preparados pôde ser obtida por análises térmicas (TG/DTG e DSC). 

As temperaturas de início de degradação variaram entre 100 e 212 ºC para os 

tipo-PPX e entre 116 e 255 ºC para os tipo-PPV. 
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10 
Parte experimental 

10.1 Instrumentos e condições utilizados 

Os espectros de RMN de 1H foram registrados em espectrômetros 

Bruker AC-200, operando a 200 MHz, e Varian DPX-300, a 300 MHz. Utilizou

se deutero-clorofórmio (CDCl
3

) e/ou DMSOd6 como solvente. Os sinais de 

absorção do clorofórmio e/ou do tetrametilsilano (TMS) serviram de padrões 

de referência interna. 

Os espectros no IV foram obtidos com espectrômetro Perkin-Elmer 

modelo 1750 com transformada de Fourier e registrados com amostra em 

filme líquido, pastilha de KBr ou em solução de clorofórmio. 

Os espectros no UV-VIS foram obtidos com espectrofotômetro Hitachi 

modelo U-2000 e registrados entre 200 e 700 nm em solvente conveniente. 

Entrada 

deN2 "" 

Eletrodo de +j \ 
Referência 
Ar/AgBr 

Eletrodo 
Auxiliar Pt 

Figura 10.1 Cela 
empregada nos ensaios 
de voltametria cíclica. 

Realizaram-se voltametrias cíclicas por 

meio de um gerador de funções construído no IQ

USP ou um PAR 273, acoplados a um registrador 

XY PAR RE0151. A Figura 10.1 apresenta um 

esboço da cela e dos eletrodos empregados. Os 

voltamogramas foram registrados entre O e 

- 2,50 V vs. Ag/ AgBr com velocidade de varredura 

de 400 mV s-1 em DMF/TEAB 0,1 mol L-1
. 

BIBLIOTECA 
• STITUTO DE QUÍMICA 

1 llllwnd1411 de São f'auft 
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As eletrólises preparativas envolveram o emprego de um 

potenciostato/galvanostato e um coulômetro construídos em nosso 

laboratório1
•
2 ou um PAR 273. Foram utilizados cela dividida, catodo de 

mercúrio, anodo de grafite e Ag/AgBr como eletrodo de referência, Figura 

10.2. O solvente/eletrólito suporte utilizado foi DMF/TEAB 0,1 mol L-1 no qual 

o substrato fora dissolvido. Após a passagem de 2,2 F mo1-1 (substrato 

dibromado) ou 4,4 F moi-1 (substrato tetrabromado), a eletrólise foi 

interrompida. Separou-se a fração insolúvel do polímero por filtração direta do 

católito; de forma semelhante, a fração solúvel foi obtida, após a adição de 

água ao católito já filtrado. 

Eletrodo auxiliar 
Grafite 

Eletrodo de 
trabalho Hg 

Pt 

Eletrodo de referência 
Ag/AgBr 

-+--- DMF/TEAB 
0,1 M 

Hg 

Figura 10.2 Cela utilizada na eletrólise preparativa. 

As análises térmicas, termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), foram feitas sob atmosfera dinâmica de ar e/ou N2, razão 

de aquecimento de 10 ºC min~1, massa de amostra entre 2,00 e 4,00 mg, 

1 Gruber, J.; Pardini, V. L. ; Viertler, H. Construção de um potenciostato/galvanostato de 
baixo custo para eletrossíntese. Quim. Nova 1992, 15, 83-85. 

2 Gruber, J.; Pardini, V. L.; Viertler, H. A fully programmable electronic coulometer for 
charge and electrolysis duration. Anal. lnstrum. 1992, 20, 155-170. 
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empregando, respectivamente, termobalança TGA50 e célula DSC50, ambos 

da Shimadzu. 

Para realização das análises elementares utilizou-se um aparelho Perkin 

Elmer, Elemental Analyzer modelo 2400 CHN, com temperatura de combustão 

do material de 925 ºC, em presença de 02 puro. Os gases produzidos durante 

a combustão foram separados pela coluna e detectados por TCD (Detector de 

Condutividade Térmica). 

As análises de cromatografia por exclusão de tamanho (SEC) foram 

realizadas em um cromatógrafo líquido de alto desempenho Shimadzu 

(modelo CLASS-LC10) dotado de três colunas SUPELCO PROGEL TSK-HXL (1 x 

G5000 + 1 x G4000 + 1 x G3000, em série), dotado de detectores de UV-VIS 

e de índice de refração diferencial, e programa de análise para cromatografia 

por permeação em gel. Todas as análises foram obtidas nas seguintes 

condições: temperatura ambiente, fluxo de THF, 1,0 ml min-1
. O cálculo dos 

valores de Mw e Mw I Mn dos polímeros partiu de seus cromatogramas, com 

base na calibração com poliestirenos de diferentes massas molares (2500, 

5000, 17500, 30000, 50000, 95800 e 184200 g moi-1
) como padrões. 

Para a dopagem dos polímeros, realizou-se a exposição de pastilhas 

poliméricas a vapores de iodo, por 24 horas, numa aparelhagem de vidro, 

conforme o ilustrado na Figura 10.3. Cabe ressaltar que essas pastilhas foram 

prensadas (12 ton cm-2
) a partir das frações insolúveis ou solúveis e mediam 

10 mm de diâmetro, com 0,030 a 0,035 cm de espessura. 

polímero 

Figura 10.3 Aparelhagem de 
vidro utilizada para dopagem 
das pastilhas poliméricas. 
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Um condutivímetro, construído em nosso laboratório3
, auxiliou a 

determinação da resistência elétrica do polímero. O diagrama elétrico 

empregado está esquematizado na Figura 10.4. 

Rref Rpol 

l!_ 
fonte 

Figura 10.4 Diagrama elétrico da medida de condutividade. 

Neste condutivímetro, uma corrente elétrica (I) é drenada através de 

um resistor de referência (Rrer) de valor conhecido, conectado em série com a 

amostra do polímero cuja condutividade se deseja determinar. As quedas de 

tensão no resistor de referência (Vrer) e no polímero (Vpot) são medidas com o 

auxílio de um voltímetro. Como a corrente (I) que circula nos dois condutores 

é a mesma, as quedas de tensão são proporcionais às suas respectivas 

resistências, obedecendo a lei de Ohm. Assim, a resistência do polímero pode 

ser calculada por: 

R 
Rret X Vpol 

pot=----
Vret 

Eq. 10.1 

Cabe ressaltar que a resistência do polímero (Rpot) obtida é 

independente do valor da fonte, desde que esse valor seja diferente de zero. 

Para converter a resistência do polímero (Rpot) em condutância (G), em 

mhos ou Siemens, basta calcular o recíproco da resistência: 

G=-1- Eq. 10.2 
Rpot 

Para obter a condutividade (5) em S cm-1
, deve-se aplicar a seguinte 

equação: 

3 Gruber, J.; Santana, H.; Gruber, I.; Gazotti, W. Easily built low-cost apparatus to 
measure polymer conductivity. J. Chem. Educ. 1997, 74, 418-421 . 
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Eq. 10.3 

onde d é a área da "ponta" de contato do sensor e / é a espessura do disco ou 

filme polimérico, ambos expressos na mesma unidade (cm ou mm). 

O sensor empregado apresenta duas pontas de cobre que tocam a 

pastilha, conforme se vê na Figura 10.5. 

Figura 10.5 Sensor de duas pontas. 

Para a construção dos dispositivos metal/polímero/metal utilizou-se uma 

evaporadora de metais Siemens. Com vácuo 5 x 10-5 Torr, o processo de 

deposição levou cerca de três horas para cada amostra. Os metais 

empregados foram ouro e alumínio na forma de fios de 25 cm de comprimento 

por 0,015" de diâmetro. 

Um spin coater Chemat Technology modelo KW - 4A foi utilizado para a 

deposição dos filmes poliméricos, cujas medidas de rugosidade e de espessura 

foram obtidas num perfilômetro Sloan Veeco modelo Dektak3. 

Para as medidas elétricas foram utilizados um multímetro Keithley 

modelo 196 e uma fonte programável Keithley modelo 230, ambos acoplados 

a um computador PC (Pentium II 266 MHz), por meio de uma interface GPIB e 

um programa de aquisição de dados escrito em QuickBasic. 
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10.2 Tratamento dos reagentes e solventes utilizados 

10.2.1 Secagem de bromo 

Secou-se bromo em funil de separação com igual volume de ácido 

sulfúrico concentrado. 

10.2.2 Tetracloreto de carbono 

Colocou-se uma pequena quantidade de pentóxido de fósforo num balão 

contendo tetracloreto de carbono e refluxou-se por dez horas. Após destilação 

(p.e. 75 - 76 ºC, Lit. 4
: 76, 7 ºC), ele foi guardado sobre peneira molecular 4 Â. 

10.2.3 N,N-Dimetilformamida (DMF) 

Colocou-se uma pequena quantidade de sulfato de cobre anidro num 

balão contendo DMF e agitou-se por três dias. Após filtração do sulfato de 

cobre, o solvente foi destilado sob pressão reduzida e coletou-se a fração de 

DMF, que apresentou p.e. 39 ºC/18 - 19 mmHg (Lit. 4
: 76 ºC/30 mmHg). O 

solvente foi guardado sobre peneira molecular 4Â. 

10.2.4 N-Bromosuccinimida (NBS) 

NBS foi recristalizada de água (dez vezes a sua massa) e seca em 

dessecador a vácuo sobre pentóxido de fósforo. 

10.2.5 Secagem de brometo de tetraetilamônio (TEAB) 

Secou-se TEAB em estufa a 120 ºC durante duas horas. O material foi, 

em seguida, guardado em dessecador sob vácuo, contendo pentóxido de 

fósforo. 

10.2.6 Tetrahidrofurano (THF) 

THF foi tratado com sulfato ferroso durante 24 horas para eliminação de 

peróxidos. Após filtração, secou-se com sulfato de cálcio anidro, hidreto de 

cálcio e refluxou-se sobre hidreto de lítio e alumínio, destilando-se e coletando

se a fração que apresentou p.e. 62 - 63 ºC (Lit. 4
: 66 ºC). 

4 The Merck lndex, 9th ed.; Merck & Co. lnc.: N. J., 1976. 
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10.2. 7 Éter etílico 

Durante uma noite, agitou-se éter etílico com uma solução aquosa de 

sulfato ferroso; a seguir, secou-se com cloreto de cálcio anidro por 24 horas. 

Destilou-se, coletando-se a fração que apresentou p.e. 32 - 33 ºC (Lit.4: 

34,6 ºC), e armazenou-se sobre fio de sódio. 

10.2.8 1,2-Dimetoxietano (DME) 

DME foi agitado durante um dia com cloreto de estanho (II) para 

remoção de peróxidos. Filtrou-se e, em seguida, destilou-se o solvente a 

pressão ambiente, recolhendo-se a fração de p.e. 76 - 78 ºC (Lit.4: 82 -

83 ºC). 

10.2.9 Clorofórmio 

Colocou-se uma pequena quantidade de pentóxido de fósforo num balão 

contendo clorofórmio e refluxou-se por um dia. Após destilação (p.e. 58 ºC, 

Lit. 5
: 61 ºC), ele foi guardado sobre peneira molecular 4 Â. 

10.2.10 1,4-Dioxano 

1,4-Dioxano foi agitado durante um dia com cloreto de estanho (II) 

para remoção de peróxidos. Filtrou-se e, em seguida, destilou-se o solvente a 

pressão ambiente, recolhendo-se a fração de p.e. 96 - 97 ºC (Lit5
: 100 -

102 ºC). 

10.2.11 Preparação da solução estoque de Na2PdCl4 em solução etanólica6 

Em béquer alto de 15 mL, introduziram-se 0,398 g (6,80 mmol) de 

cloreto de sódio, 0,604 g (3,40 mmol) de cloreto de paládio (II) e 5,0 mL de 

água. Esta mistura foi aquecida, com agitação magnética, até quase secura. 

Resfriou-se e adicionaram-se mais 5,0 mL de água, aquecendo-se até secura. 

Após resfriamento, adicionou-se etanol até dissolução do sólido e filtrou-se, 

recolhendo em balão volumétrico de 100 mL e completando o volume com 

etanol. 

5 
Aldrich Handbook of Fine Chemica/s and Laboratory Equipment, 2000-2001, Brasil. 
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10.2.12 Preparação do catalisador Pd(PPh3)/ 

Transferiram-se 2,5 ml (0,085 mmol) da solução estoque de Na2PdCl4 

para um béquer pequeno e aqueceu-se a 60 - 65 ºC. Adicionou-se em seguida 

0,134 g (0,511 mmol) de trifenilfosfina. O aquecimento foi interrompido e 

adicionou-se uma gota de hidrato de hidrazina. Agitou-se durante dois 

minutos e filtrou-se o sólido, o qual foi lavado com pequenas porções de éter e 

seco, em trompa de vácuo, por dois minutos. 

10.3 Procedimentos gerais 

10.3.1 Procedimento geral para as sínteses dos precursores di- e 

tetrabromados7 

Em um balão de uma boca, previamente flambado, dotado de 

condensador de refluxo, tubo secante e agitação magnética, adicionaram-se o 

substrato a ser bromado, tetracloreto de carbono, NBS e peróxido de 

dibenzoíla. Refluxou-se por quatro horas sob iluminação de uma lâmpada 

halógena de 500 W. A mistura reacional foi filtrada e o resíduo lavado com 

clorofórmio. As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com mistura de água 

e sal e secas com sulfato de magnésio. Filtrou-se, evaporou-se o solvente e 

recristalizou-se com a menor quantidade necessária de solvente. 

10.3.2 Procedimento geral para as sínteses eletroquímicas7 

O sistema solvente/eletrólito suporte utilizado foi DMF/TEAB 0,1 mol L-1 

no qual o substrato fora dissolvido. A aparelhagem empregada está descrita 

no item 10.1. As eletrólises foram interrompidas após a passagem de 

2,2 F moi-1 (produto dibromado) ou 4,4 F moi-1 (produto tetrabromado). Por 

6 
Barbiéri, R. S.; Massabni, A. C.; Bellato, C. R. Método rápido, simples e eficiente de 
preparação de catalisadores: tetraquis(trifenilfosfina)paládio (O) e tetraquis (trifenil
fosfina}platina (O). Quim. Nova 1991, 14, 212-215. 

7 
Utley, J. H. P.; Gao, Y. P.; Gruber, J.; Zhang, Y.; Mulioz-Escalona, A. An 

electrochemical route to poly(p-phenylenevinylene) polymers (PPVs) and copolymers 
via cathodically generated quinodimethanes - preparative and structural aspects. J. 
Mater. Chem. 1995, 5, 1837-1845. 
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meio de filtração direta do católito, a fração insolúvel dos polímeros foi 

separada, sendo a solúvel obtida de forma semelhante, após a adição de água 

ao católito já filtrado. 

10.3.3 Procedimento geral para as sínteses de Williamson ( e tipo-Williamson)8 

Em um balão de três bocas, dotado de condensador de refluxo, tubo 

secante, agitação magnética e funil de adição equalizado, introduziram-se, 

com agitação, etanol absoluto e, aos poucos, sódio metálico. Após reação total 

do sódio, adicionou-se aos poucos, com agitação, uma solução do fenol ou 

tiofenol correspondente em etanol absoluto e ao término da adição, o sistema 

foi agitado durante 30 minutos. A seguir, adicionou-se, lentamente e com 

agitação, uma solução de brometo de n-decila em etanol absoluto e a mistura 

reacional foi refluxada durante sete horas. Ao término do refluxo, 

rotoevaporou-se o etanol até quase secura, adicionou-se água destilada e 

extraiu-se três vezes com diclorometano. As fases orgânicas foram reunidas e 

lavadas com água destilada e secas com sulfato de magnésio. Filtrou-se o 

secante, rotoevaporou-se o solvente e em seguida destilou-se a pressão 

reduzida. 

10.3.4 Procedimento geral para as sínteses de ácidos fenilborônicos9 

Em um balão de três bocas, previamente flambado, sob atmosfera de N2 

seco, dotado de agitação magnética, condensador de refluxo, tubo secante e 

funil de adição equalizado, introduziram-se raspas de magnésio, THF ou éter 

etílico anidro e, aos poucos, uma mistura de haleto de arila em THF ou éter 

etílico anidro. Após a adição, refluxou-se a mistura por duas horas. 

(Solução A). 

Após a introdução de trimetilborato, THF ou éter etílico anidro em um 

balão de três bocas dotado de condensador de refluxo, tubo secante, agitação 

magnética, funil de adição equalizado e banho de CCl4/gelo seco, esperou-se a 

8 Vogel, A. I.; Furniss, B. S.;Hannaford, A.J.; Tatchell A. R. Voge/'s Textbook of Practical 
Organic Chemistry; 5th ed .; Longman Scientific Technical: New York, 1989. 

9 Seaman, W.; Johnson, J. R. Derivatives of phenylboric acid, their preparation and action 
upon bacteria. J. Am. Chem. Soe. 1931, 53, 711-723. 
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temperatura atingir aproximadamente - 12 ºC, quando adicionou-se, aos 

poucos, a solução A, mantendo sempre a mesma temperatura. Após toda a 

adição, deixou-se o meio reacional agitando durante 24 horas a temperatura 

ambiente. Em seguida, adicionou-se cautelosamente uma solução aquosa de 

ácido sulfúrico diluído (1 %), extraiu-se três vezes com diclorometano e 

secou-se a fase orgânica com sulfato de magnésio. Após filtração e 

rotoevaporação do solvente, o produto foi recristalizado. 

10.3.5 Procedimento geral para as sínteses de bifenilos e terfenilos10
,
11 

Em um balão de três bocas dotado de condensador de refluxo, 

introduziram-se ácido fenil borônico, haleto de arila, solução de carbonato de 

potássio, DME/dioxano e borbulhou-se nitrogênio na mistura durante 

20 minutos. Em seguida, adicionou-se Pd(PPh3 ) 4 recém preparado, borbulhou

se nitrogênio durante dez minutos e, a seguir, refluxou-se a mistura por dez 

horas. Após o refluxo, a mistura foi vertida em água e extraída com 

diclorometano, sendo a fase orgânica seca com sulfato de magnésio. Filtrou-se 

o secante, rotoevaporou-se o solvente, obtendo-se uma pasta preta que foi 

passada por coluna filtrante de alumina neutra. 

10.3.6 Procedimento geral para oxidação de sulfeto a sulfona 12 

Em um balão de uma boca, dotado de condensador de refluxo e 

agitação magnética, introduziram-se o sulfanilareno, ácido acético glacial e 

peróxido de hidrogênio a 30 %. A mistura reacional foi agitada e refluxada 

durante duas horas. Ao término do refluxo, a solução foi vertida sobre água 

destilada e adicionou-se aos poucos carbonato de sódio até parar a 

efervescência. Após três extrações com diclorometano, as frações orgânicas 

foram reunidas e lavadas com água destilada e secas com sulfato de 

10 Miller, R. B.; Ougar, S. Stoichiometric synthesis of unsymmetrical mononitrobiphenyls 
via the palladium-catalyzed cross-coupling of arylboronic acids with aryl bromides. 
Organomet. 1984, 3, 1261-1263. 

11 Miyaura, N.; Suzuki, A Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron 
compounds. Chem. Rev. 1995, 95, 2457-2483. 

12 Russell, G. A; Pecoraro, J. M. Pummerer reaction of para-substituted benzylic 
sulfoxides. J. Org. Chem. 1979, 44, 3990-3991. 
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magnésio. Filtrou-se o secante, rotoevaporou-se o solvente e recristalizou-se o 

Produto de hexano. 

10.4 Síntese dos precursores poliméricos 

10.4.1 Síntese de ácido p-toluilborônico (69)9 

Em um balão de três bocas de 250 mL, introduziram-se 2,38 g 

(99,2 mmol) de raspas de magnésio, 20 mL de éter anidro e 15,1 g 

(88,4 mmol) de p-bromotolueno (71) em 30 mL de éter anidro. (Solução A). 

Em um balão de três bocas de 300 mL, introduziram-se 9,18 g 

(88,4 mmol) de trimetilborato (72), 30 mL de éter anidro e, seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.4, obteve-se, após filtração do secante e 

rotoevaporação do solvente, um sólido que foi recristalizado de água, 

rendendo 6,17 g (45,7 mmol; 52 %) de um sólido branco de p.f. 255 ºC (Lit. 5
: 

256 - 263 ºC) . 

-0-
c d b 

a B(OHh 

e d 

RMN de 1H (õ; CDCl3/TMS): 2,45 (s, 3Ha); 4,67 (s, 2Hb); 7,32 (d, 2Hc, Jcd = 
8,0 Hz); 8,13 (d, 2Hd, Jdc = 8,0 Hz). 

IV (cm-1, KBr): 3270 (vo-H); 2919 (vc-H alit.); 1615 (vc=C arem); 1366 (õc-H alit.); 

815 (Yc-H 2H adjacentes), 

10.4.2 Primeira preparação de 2-bromo-5-metilfenol (75) 

1. Em um erlenmeyer de 125 mL, imerso em banho de gelo e sal, 

introduziram-se 5,00 g (40,7 mmols) de 2-amino-5-metilfenol (74), 20 mL de 

ácido bromídrico a 48 % e 20 mL de água destilada. A mistura foi resfriada a 

O ºC e adicionou-se lentamente, com agitação, uma solução fria de 2,81 g 

(40,7 mmols) de nitrito de sódio em 15 mL de água destilada. A mistura foi 

mantida abaixo de 4 ºC. 
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2. Em um erlenmeyer de 250 mL, foram introduzidos 3,25 g (22,6 mmols) de 

brometo de cobre (I) e 20 mL de ácido bromídrico a 48 %. Essa mistura foi 

imersa em banho de gelo e sal e esperou-se a temperatura atingir O ºC, 

momento em que a solução 1 foi adicionada lentamente com vigorosa 

agitação. Após a adição, o meio reacional foi transferido para um balão de três 

bocas de 300 mL, dotado de agitação magnética e banho-maria; esta mistura 

foi aquecida durante 30 minutos e, em seguida, adicionaram-se cerca de 

50 mL de água destilada e destilou-se por arraste a vapor. Extraiu-se o 

destilado com quatro porções de diclorometano, sendo as fases orgânicas 

reunidas, lavadas com água e secas com sulfato de magnésio. Filtrou-se o 

secante, rotoevaporou-se o solvente e recristalizou-se o sólido de éter de 

petróleo (30 - 60 ºC), rendendo 3,61 g (19,3 mmols; 47 %) de um sólido 

alaranjado que apresentou p.f. 31 - 38 ºC (Lit. 4
: 33 - 37 ºC). 

a 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 2,28 (s, 3Ha); 5,44 (s, 1Hb); 6,62 (d, 2Hc, Jce = 
8,0 Hz); 6,84 (s, 1Hd); 7,31 (d, 1He, Jec = 8,0 Hz). 

10.4.3 Preparação de brometo de cobre (1) 8 

Em um erlenmeyer de 250 mL, dissolveram-se 13,4 g (53,7 mmols) de 

sulfato de cobre pentaidratado (II) e 8,60 g de brometo de sódio em 45 mL de 

água destilada morna. A solução foi agitada, enquanto uma solução de 3,35 g 

(26,6 mmols) de sulfito de sódio em 5 mL de água destilada foi adicionada, 

aos poucos. Resfriou-se a mistura, sendo o sólido formado lavado duas vezes 

com água destilada (25 mL) por decantação. O brometo de cobre (I) foi 

utilizado imediatamente na etapa seguinte (item 10.4.4). 
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10.4.4 Segunda preparação de 2-bromo-5-metilfenol (75) 

Partindo-se da mesma quantidade de reagentes e seguindo-se o mesmo 

Procedimento descrito no item 10.4.2, exceto quanto ao uso de brometo de 

cobre (I) preparado no item 10.4.3, obtiveram-se 6,26 g (33,5 mmols; 82 %) 

de um sólido alaranjado que apresentou p.f. 33 - 37 ºC (Lit4
: 33 - 37 ºC). 

a 

RMN de 1H (õ; CDC'3/TMS): 2,28 (s, 3Ha); 5,44 (s, 1Hb); 6,62 (d, 2Hc, Jce = 
8,0 Hz); 6,84 (s, 1Hd); 7,31 (d, 1He, Jec = 8,0 Hz). 

10.4.5 Síntese de 1-bromo-2-decilóxi-4-metilbenzeno (73) 

Em um balão de três bocas de 100 mL, introduziram-se 15 ml de etanol 

absoluto, 0,645 g (28,0 mmol) de sódio metálico, solução de 5,00 g 

(26,7 mmols) de 2-bromo-5-metilfenol (75) dissolvido em 10 mL de etanol 

absoluto e solução de 9,33 g (42,2 mmols) de brometo de n-decila dissolvido 

em 10 mL de etanol absoluto. Seguindo-se o procedimento descrito no item 

10.3.3, obteve-se um óleo amarelo viscoso que foi destilado a pressão 

reduzida, coletando-se a fração que apresentou p.e. 150 - 152 ºC/ 

0,15 mmHg, rendendo 6,24 g (19,1 mmols; 72 %) de um óleo viscoso incolor. 

d 
a 

f e b 

RMN de 1H (õ; CDC'3/TMS): 0,881 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,27 (m, 12Hb); 

1,49 (m, 2Hc); 1,82 (m, 2Hd); 2,30 (s, 3He), 3,97 (t, 2Hf, Jfd = 6,6 Hz); 6,62 

(dd, 1Hg, Jgi = 8,0 Hz, Jgih = 1,8 Hz); 6,69 (d, 1Hh, Jhg = 1,5 Hz); 7,37 (d, 

lHi , Jig = 8,0 Hz ). 

JI JBL I O TEC A 
' : Jtrmmo DE oufMir ; 

"'' .-• •· • ,._, ' ., .; <:? a 
.,..,...\ '-"~•• '>I• "e v..O f'il"' )<l 
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IV (cm-1, solução de clorofórmio): 3045 (vc-H aromJ; 2925 e 2854 (vc-H alit.); 

1586 e 1486 (vc=CaromJ; 1469 e 1388 (õc-H alit.); 1284 (vc-o-c assim.); 1042 

( Vc-o-c sim.); 843 ( Yc-H 1 H isolado); 801 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para (17H21BrO: 

Encontrado: 

e 62,4 % 

e 62,2 % 

10.4.6 Síntese de 2-decilóxi-4,4'-dimetilbifenilo (68) 

H 8,31 % 

H 8,36 % 

Em um balão de três bocas de 200 mL, introduziram-se 1,00 g 

(7,35 mmols) de ácido p-toluilborônico (69), 2,28 g (6,98 mmols) de 

1-bromo-2-decilóxi-4-metilbenzeno (73), solução de carbonato de potássio 

(5,0 g/40 mL de água), 40 ml de DME, 32,3 mg (0,280 mmol) de Pd(PPh3)4. 

Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, obteve-se uma pasta 

preta que foi passada por coluna filtrante de alumina neutra, utilizando hexano 

como eluente. O solvente foi removido a vácuo deixando 1,97 g (8,83 mmols; 

84 %) de um líquido límpido incolor e viscoso. 

a 

d 
e f 

gº~ 
e ~-/2 ~-/2 e 

j I h 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,886 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,26 (m, 12Hb); 

1,40 (m, 2Hc); 1,71 (m, 2Hd); 2,37 (s, 6He); 3,93 (t, 2Hf, Jfd = 6,6 Hz), 6,78 

(s, 1Hg); 6,81 (dd, 1Hh, Jhi = 8,0 Hz; Jhg = 0,9 Hz); 7,18 (d, 1Hi, Jih = 8,0 

Hz); 7,21 (d, 2Hj , Jjl= 8,0 Hz); 7,43 (d, 2HI, Jlj = 8,0 Hz). 

IV ( cm-1, solução de clorofórmio): 3023 ( Vc-H aromJ; 2924 e 2855 ( Vc-H alit.); 

1611 e 1495 (vc=CaromJ; 1465 e 1379 (õc-H alit.); 1275 (vc-o-c assim.); 1171 

( Vc-o-c sim.); 825 ( Yc-H 1 H isolado); 804 ( YC-H 2H adjacentes)• 
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Análise elementar 

Calculado para C24H34Q: 

Encontrado: 

e 85,2 % 

e 84,7% 

H 10,1 % 

H 10,2 % 

10.4. 7 Síntese de 4,4'-bis(bromometil)-2-decilóxibifenilo (76) 

- 102 -

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,600 g 

(1,78 mmols) de 2-decilóxi-4,4'-dimetilbifenilo (68), 0,659 g (3,70 mmols) de 

NBS e 0,060 g de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.3.1, obteve-se uma pasta amarela que foi recristalizada 

com a menor quantidade necessária de hexano e gotas de clorofórmio, 

obtendo-se 0,502 g (1,01 mmol; 57 %) de um sólido branco que apresentou 

p.f. 46 - 51 ºC. 

a 

1 j h 

RMN de 1H (&; CDC'3/TMS): 0,886 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,27 (m, 14Hb); 

1,72 (m, 2Hc); 3,97 (t, 2Hd, Jdc = 6,6 Hz); 4,52 (s, 2He), 4,54 (s, 2Hf); 6,99 

(s, 1Hg); 7,03 (d, 1Hh, Jhi = 8,0 Hz); 7,28 (d, 1Hi, Jih = 8,0 Hz); 7,41 (d, 

2Hj , Jjl = 8,0 Hz); 7,51 (d, 2HI, Jlj = 8,0 Hz). 

IV (cm-1
, KBr): 3029 (vc-H aromJ; 2957, 2919 e 2853 (vc-H alit.); 1607 e 1474 

(vc=c aromJ; 1457 e 1396 (õc-H alit.); 1279 (vc-o"-c assim.); 1019 (vc-o-c sim.); 849 

( Yc-H 1 H isolado); 815 ( Yc-H 2H adjacentes)• 
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Análise elementar 

Calculado para C24H32Br2O: 

Encontrado: 

c 58,1 % 

c 57,6 % 

H 6,49 % 

H 6,29 % 

- 103 -

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,8 V vs. Ag/ AgBr. 

10.4.8 Síntese de 4,4'-bis(dibromometil)-2-decilóxibifenilo (77) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,572 g 

(1,69 mmols) de 2-decilóxi-4,4'-dimetilbifenilo (68), 1,27 g (7,11 mmols) de 

NBS, 0,060 g de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o procedimento descrito 

no item 10.3.1, obteve-se uma pasta amarela que foi recristalizada com a 

menor quantidade necessária de acetato de etila, obtendo-se 0,541 g 

(0,827 mmol; 50 %) de um sólido branco que apresentou p.f. 81 - 84 ºC. 

a 

d 
j I O h 

Br, f )=\ )=\. e .,Br 

Br~Br 
j I i g 

RMN de 1H (8; CDCl3/TMS): 0,885 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,27 (m, 14Hb); 

1,75 (m, 2Hc); 4,03 (t, 2Hd, Jdc = 6,6 Hz), 6,66 (s, 1He); 6,70 (s, 1Hf); 7,15 

(dd, 1Hg, Jgi = 8,0 Hz; Jgh = 1,5 Hz); 7,21 (d, 1Hh; Jgh = 1,5 Hz); 7,28 (d, 

1Hi, Jig= 8,0 Hz); 7,53 (d, 2Hj , Jjl = 8,0 Hz); 7,60 (d, 2HI, j lj = 8,0 Hz). 

IV (cm-1
, KBr): 3012 (vc-H aromJ; 2947, 2919 e 2851 (vc-H alit.); 1601 e 1472 

(vc=C aromJ; 1428 e 1393 (õc-H alit.); 1274 (vc-o-c assim.); 1018 (vc-o-c sim.); 834 

(Yc-H 1 H isolado); 818 (Yc-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para C24H308r4O: 

Encontrado: 

c 44,1% 

c 44,5 % 

H 4,62 % 

H 4,69 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível - 1,8 V vs Ag/ AgBr. 
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10.4.9 Tentativas de síntese de 2-bromo-5-metilfenilamina (80) 

a. Primeira tentativa: redução com Sn/HCl 13 

Em um balão de 25 mL dotado de condensador de refluxo, agitação 

magnética e banho-maria, introduziram-se 2,00 g (9,26 mmols) de 4-bromo-

3-nitrotolueno (79), 1,65 g de estanho e 3 mL de dioxano. A mistura foi 

aquecida e adicionaram-se, aos poucos e com agitação, 6 mL de ácido 

clorídrico concentrado. O meio reacional foi mantido aquecido e com agitação 

durante duas horas. Ao término da reação, adicionou-se uma solução de 10 g 

de hidróxido de sódio em 75 mL de água destilada e, a seguir, destilou-se por 

arraste a vapor. Adicionou-se cloreto de sódio no destilado, o qual foi extraído 

três vezes com éter, sendo as fases orgânicas reunidas e secas com sulfato de 

magnésio. Após filtração e rotoevaporação do solvente, obteve-se 1,04 g de 

um óleo marrom escuro cuja análise de RMN de 1H revelou tratar-se de uma 

mistura de 4-bromo-3-aminotolueno e m-toluidina . 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 2,21 (s, 3Ha); 2,36 (s, 3Hb); 3,59 (s, 2Hc); 3,84 

(s, 2Hd); 6,43 (d, 1He, Jel = 8,0 Hz); 6,57 (s, 1Hf); 6,57 (d, 1Hh, Jhj = 
8,0 Hz); 6,58 (s, 1Hg); 6,68 (d, 1Hi, Jij = 8,0 Hz); 7,25 (d, lHI, Jle = 8,0 

Hz); 7,14 (m, 1Hj ). 

13 Procedimento adaptado de Vogel, A. I.; Furniss, 8. S.; Hannaford, A.J.; V. Rogers; 
Smith, P. W. G.; Tatchell A. R. Voge/'s Textbook of Practical Organic Chemistry; 4th 
ed.; Longman Scientific Technical: New York, 1978; p 659. 
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b. Segunda tentativa: redução com Fe/H2SO/4 

Partindo-se de 1,00 g ( 4,63 mmols) de 4-bromo-3-nitrotolueno (79), 

0,850 g de ferro, 1 mL de água destilada, 2,5 mL de ácido sulfúrico e, 

seguindo-se o procedimento descrito no item 10.4.9a, empregando 15 g de 

hidróxido de sódio em 80 mL de água destilada, obteve-se 0,447 g de um óleo 

marrom escuro cuja análise de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura 

do produto reduzido (80) e do reagente de partida (79). 

; ~NO, fyh 
b 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 2,18 (s, 3Ha); 2,34 (s, 3Hb); 3,95 (s, 2Hc); 6,40 

(d, 1Hd, Jdg = 8,0 Hz); 6,54 (s, 1He); 7,19 (m, 2Hfg); 7,52 (d, 1Hi, 

Jif = 8,0 Hz); 7,59 (s, 1Hh). 

e. Terceira tentativa: redução com Sn/H2SO4 

Partindo-se de 0,500 g (2,31 mmols) de 4-bromo-3-nitrotolueno (79), 

0,820 g de estanho, 3,0 mL de ácido sulfúrico e, seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.4.9a, empregando 8,0 g de hidróxido de sódio em 40 ml 

de água destilada, obteve-se 0,348 g de um óleo marrom escuro cuja análise 

de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura do produto reduzido (80) e do 

reagente de partida (79). 

14 Cook, W. A.; Cook, K. H. The halogenation of meta-diphenylbenzene. 1. The 
monochloro and monobromo derivatives. J. Am. Chem. Soe. 1933, 55, 1212-1217. 
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;'"'No, fyh 
a b 

RMN de 1H (o; CDCl3/TMS): 2,21 (s, 3Ha); 2,38 (s, 3Hb); 3,69 (s, 2Hc); 6,43 

(d, 1Hd, Jdg = 8,0 Hz); 6,57 (s, 1He); 7,23 (m, 2Hdf); 7,58 (d, 1Hi, 

Jif = 8,0 Hz); 7,63 (s, 1Hh). 

10.4.10 Síntese de 2-bromo-5-metilfenilamina (80) 

Em um balão de 1 L dotado de condensador de refluxo, agitação 

magnética e banho-maria, introduziram-se 42,6 g (197 mmols) de 4-bromo-3-

nitrotolueno (79), 42,6 g de zinco e 16 ml de água destilada. A mistura foi 

aquecida e adicionaram-se, aos poucos e com agitação, 215 ml de ácido 

clorídrico concentrado. O meio reacional foi mantido aquecido e com agitação 

durante duas horas. Ao término da reação, adicionou-se uma solução de 200 g 

de hidróxido de sódio em 700 mL de água destilada e, a seguir, destilou-se 

por arraste a vapor. Cloreto de sódio foi adicionado ao destilado, que foi 

extraído três vezes com éter, sendo as fases orgânicas reunidas e secas com 

sulfato de magnésio. Após filtração e rotoevaporação do solvente, obtiveram

se 29,9 g (161 mmol; 82 %) de um sólido marrom escuro que apresentou 

intervalo de fusão 35 - 41 ºC (Lit. 15
: 46 ºC). 

a 

RMN de 1H (o; CDCb/TMS): 2,22 (s, 3Ha); 3,49 (si, 2Hb); 6,44 (d, 1Hc, Jce = 
8,0 Hz); 6,57 (s, 1Hd); 7,26 (d, 1He, Jce = 8,0 Hz). 

15 Handbook of Chemistry and Physics, 64th ed.; CRC Press: Boca Raton, Florida, 1983-
1984. 
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IV (cm-1, KBr): 3472, 3407, 3317 e 3196 (YN-H); 3028 (vc-HaromJ; 2919 e 2856 

(vc-H alit.); 1615 (õN-H); 1486 (vc=C aromJ; 1374 (ôc-Halit.); 1297 (vc-N); 865 

( YC-H 1H isolado); e 856 ( YC-H 2H adjacentes)· 

10.4.11 Preparação de etilxantato de potássio16 

Em um balão de 500 ml, dotado de condensador de refluxo e tubo 

secante, introduziram-se 36,3 g (648 mmol) de hidróxido de potássio e 

132 mL de etanol absoluto. A mistura foi refluxada com agitação por uma 

hora. Esperou-se resfriar e decantou-se o líquido, descartando o sólido 

remanescente. Adicionaram-se 36,0 mL (597 mmol) de dissulfeto de carbono, 

lentamente e com agitação. A suspensão formada foi resfriada em banho de 

água e gelo e filtrada em funil de vidro sinterizado. O sólido obtido foi lavado 

com uma porção de éter e com outra de éter anidro, sendo os cristais 

amarelos obtidos secos em dessecador a vácuo sobre pentóxido de fósforo, 

rendendo 82,2 g (514 mmol; 91 %) do produto desejado. 

10.4.12 Preparação de 2-bromo-5-metilbenzenotiol (81) 16 

1. Em um erlenmeyer de 250 mL, introduziram-se 29,1 g (156 mmol) de 

2-bromo-5-metilfenilamina (80) e 62 mL de ácido clorídrico 1: 1. Esta mistura 

foi aquecida a 70 ºC com agitação durante 15 minutos e, a seguir, colocada 

em banho de gelo e sal. A mistura foi resfriada a O ºC e adicionou-se, 

lentamente com agitação, uma solução fria de 11,3 g (164 mmol) de nitrito de 

sódio dissolvido em 72 mL de água. A mistura foi mantida abaixo de 4 ºC. 

2. Em um erlenmeyer de 250 mL, fez-se uma solução de 36,2 g (226 mmol) 

de etilxantato de potássio (item 10.4.11) e 36 mL de água. A mistura foi 

aquecida a 40 - 45 ºC, sendo mantida nesta temperatura durante a adição de 

1 sobre 2 e por mais 30 minutos. Extraiu-se com três porções de éter, sendo 

as fases etéreas reunidas e lavadas com solução aquosa de hidróxido de sódio 

(5 %) e várias porções de água até pH neutro. Após secagem com cloreto de 

cálcio, filtrou-se, rotoevaporou-se o solvente, obtendo-se um óleo marrom. 

16 Tarbell, D. S.; Fukushima, D. K. m-Thiocresol, Org. Synth. co/1. li/ 1955, 809-810. 
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Adicionaram-se 104 mL de etanol e a solução foi aquecida até refluxo. Foram 

acrescidos 36 g de hidróxido de potássio e o refluxo foi continuado por oito 

horas. Após esse tempo, evaporaram-se 80 % do etanol e adicionou-se água. 

A solução aquosa foi extraída com três porções de éter e a fase orgânica, 

descartada. Acidulou-se com ácido clorídrico diluído ( 1: 6) e destilou-se por 

arraste a vapor. O destilado foi extraído com três porções de éter, sendo as 

fases etéreas reunidas e secas com sulfato de magnésio. Filtrou-se e 

evaporou-se o solvente, obtendo-se um óleo que foi destilado, coletando-se a 

fração que apresentou p.e. 82 - 86 ºC/1 mmHg, rendendo 10,5 g (51,7 mmol; 

34 %). 

a 

RMN de 1H (õ; CDCl3/TMS): 2,24 (s, 3Ha); 3,94 (s, 1Hb); 6,79 (d, 1Hc, 

Jce = 8,0 Hz); 7,16 (s, 1Hd); 7,37 (d, 1He, Jce = 8,0 Hz). 

IV (cm-1, solução de clorofórmio): 3076 e 3044 (vc-HaromJ; 2953, 2920 e 2862 

(vc-H alit.); 2565 (vs-H); 1461 (vc=C aram.); 1379 (ôc-Halit.); 869 (Yc-H 1 H isolado); 803 

( Yc-H 2H adjacentes)• 

10.4.13 Síntese de 1-bromo-2-decilsulfanil-4-metilbenzeno (82) 

Em um balão de três bocas de 200 mL, introduziram-se 40 mL de etanol 

absoluto, 1,67 g (72,4 mmols) de sódio metálico, uma solução de 14,0 g (69,0 

mmols) de 2-bromo-5-metilbenzenotiol (81) em 40 mL de etanol absoluto e 

uma solução de 16,8 g (75,9 mmols) de brometo de n-decila em 40 mL de 

etanol absoluto. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.3, 

obteve-se um óleo amarelado que foi destilado a pressão reduzida, coletando

se a fração que apresentou p.e. 160 - 166 ºC/0,25 mmHg, rendendo 19,6 g 

(57,1 mmols; 83 %) de um óleo viscoso incolor. 
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i ~ gy h 
f e b 

d 
a 

e 

RMN de 1H (o; CDCb/TMS): 0,880 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,27 (m, 12Hb); 

1,46 (m, 2Hc); 1,66 (m, 2Hd); 2,30 (s, 3He), 2,91 (t, 2Hf, Jdf = 7,5 HZ); 

6,81 (dd, 1Hg, Jgi = 8,0 Hz; Jgh = 1,6 Hz); 7,02 (d, 1Hh, Jhg = 1,6 Hz); 

7,39 (d, 1Hi, Jig = 8,0 Hz). 

IV (cm-1, solução de clorofórmio): 3040 (vc-H arom.); 2952, 2924 e 2853 

(Yc-H alit.); 1581 (vc=C arom.); 1455 e 1378 (oc-H alit.); 867 (Yc-H 1 H isolado); 802 

( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C11H21BrS: 

Encontrado: 

e 59,5 % 

e 59,7 % 

H 7,92 % 

H 7,83 % 

10.4.14 Síntese de 1-bromo-2-decilsulfonil-4-metilbenzeno (83) 

Em um balão de uma boca de 100 mL, introduziram-se 14,5 g 

(42,2 mmols) de 1-bromo-2-decilsulfanil-4-metilbenzeno (82), 33 mL de ácido 

acético glacial e 17,2 mL de peróxido de hidrogênio a 30 %. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.6, obteve-se um sólido que foi 

recristalizado de hexano, rendendo 13,8 g (36,8 mmols; 87 %) de um sólido 

branco que apresentou p.f. 30 - 32 ºC. 
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RMN de 1H (8; CDCb/TMS): 0,872 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,23 (m, 14Hb); 

1,69 (m, 2Hc); 2,39 (s, 3Hd); 3,42 (t, 2He, Jce = 8,0 Hz), 7,26 (d, 2Hf, Jfg = 
8,0 Hz); 7,63 (d, 1Hg, Jgf = 8,0 Hz); 7,96 (s, 1Hh). 

IV (cm-1
, KBr): 2923 e 2854 (vc-H alit.); 1460 (8c-H alit.); 1379 (vc-H alit.); 1320 

(vso2 assim.); 1147 (vso2 sim.); 872 (Yc-H 1 H isolado); 820 (Yc-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para C11H21BrO2S: 

Encontrado: 

e 54,4 % 

e 54,3 % 

H 7,25 % 

H 6,86 % 

10.4.15 Síntese de 2-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (78) 

Em um balão de três bocas de 100 ml, introduziram-se 0,399 g 

(2,94 mmols) de ácido p-toluilborônico (69), 1,00 g (2,67 mmols) de 

1-bromo-2-decilsulfonil-4-metilbenzeno (83), solução de carbonato de 

potássio (2,5 g em 11 ml de água), 18 ml de dioxano e 155 mg 

(0,134 mmol) de Pd(PPh3)4. Seguindo-se o procedimento descrito no item 

10.3.5, obteve-se uma pasta preta que foi passada por coluna filtrante de 

alumina neutra, utilizando mistura de 1:9 e 2:8 de acetato de etila e hexano 

como eluente. O solvente foi removido a vácuo e obteve-se 0,942 g 

(2,44 mmols; 91 %) de um líquido límpido amarelado e viscoso. 
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RMN de 1H (o; CDCb/TMS): 0,873 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,22 (m, 14Hb); 

1,42 (m, 2Hc); 2,41 (s, 3Hd); 2,47 (s, 3He), 2,59 (t, 2Hf, Jd = 6,0 Hz); 7,22 

(d, 3Hg, Jgh/gi = 8,0 Hz); 7,33 (d, 2Hh, Jhg = 8,0 Hz); 7,42 (d, 1Hi, Jgi = 

8,0 Hz); 7,99 (s, 1Hj ). 

IV (cm-1
, solução de clorofórmio): 3053 e 3025 (vc-H arom.); 2924 e 2855 

(vc-H alif.); 1607 e 1480 (vc=c aromJ; 1467 e 1379 (õc-H alit.); 1306 (vso2 assim.); 

1138 ( Vso2 sim.); 877 ( Yc-H 1 H isolado); 817 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C24H34Ü2S: 

Encontrado: 

e 74,6 % 

e 74,9 % 

H 8,86 % 

H 8,57 % 

10.4.16 Síntese de 4,4'-bis(bromometil)-2-decilsulfonilbifenilo (84) 

Em um balão de três bocas de 50 ml, introduziram-se 1,00 g 

(2,59 mmols) de 2-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (78), 0,968 g 

(5,44 mmols) de NBS e 40 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se 1,40 g (2,57 mmol; 99 %) 

de um óleo viscoso amarelado. 
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a 

f f 

RMN de 1H (ô; CDCl3/TMS): 0,873 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,22 (m, 16Hb); 

2,62 (t, 2Hc, Jcb = 6,0 Hz ); 4,55 (s, 2Hd); 4,57 (s, 2He); 7,43 - 7,71 

(m, 6Hf); 8,01 (s, 1Hg). 

IV (cm-1
, solução de clorofórmio): 3056 (vc-H arem.); 2925 e 2854 (vc-H alit.); 

1603 e 1465 (vc=c aromJ; 1377 (ôc-H alit.); 1308 (vso2 assim.); 1136 (vso2 sim.); 877 

( Yc-H 1 H isolado); 831 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C24H32Br2O2S: 

Encontrado: 

e 53,o % 

e 52,8 % 

H 5,92 % 

H 5,55 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,3 V vs. Ag/ AgBr. 

10.4.17 Síntese de 4,4'-bis(dibromometil)-2-decilsulfonilbifenilo (85) 

Foram introduzidos, em um balão de três bocas de 50 mL, 0,574 g 

(1,45 mmols) de 2-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (78), 1,09 g (6,10 mmols) 

de NBS e 34 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.3.1, obteve-se um óleo amarelo que cristalizou com adição 

de hexano. Após uma recristalização de hexano, obteve-se 0,527 g 

(0,751 mmol; 51 %) de um sólido branco de p.f. 55 - 60 ºC. 
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h g g 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,872 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,22 (m, 14Hb); 

1,71 (m, 2Hc); 2,59 (t, 2Hd, Jcd = 7,5 Hz ); 6,71 (s, 1He); 6,73 (s, 1Hf); 

7,47 (d, 3Hg, Jgh/gi = 8,0 Hz); 7,67 (d, 2Hh, Jgh = 8,0 Hz); 7,96 (d, 1Hi, Jgi 

= 8,0 Hz); 8,32 (s, 1Hj ). 

IV (cm-1
, KBr): 3056 (vc-H aromJ; 2922 e 2851 (vc-H alif.); 1605 e 1464 

(vc=Carom.); 1376 (õc-H alid; 1312 (vso2 assim.); 1133 (vso2 sim.); 894 (Yc-H 1 H isolado); 

833 ( YC-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C24H30Br4O2S: 

Encontrado: 

e 41,1 % 

e 41,4 % 

H 4,31 % 

H 4,37 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,2 V vs. Ag/AgBr. 

10.4.18 Preparação de 2-clorossulfonil-4-bromotolueno (86) 

Em um balão de três bocas de 250 mL, dotado de condensador de 

refluxo, tubo secante, funil de adição equalizado, agitação magnética e banho 

de água e gelo, introduziram-se 31,7 g (185 mmol) de p-bromotolueno (71) e 

120 mL de clorofórmio. Após a temperatura da solução atingir 10 - 12 ºC, 

adicionaram-se, aos poucos, 37,0 mL (557 mmol) de ácido clorossulfônico, 

sem deixar a temperatura do meio reacional ultrapassar 20 ºC. Após 30 

minutos de agitação a 25 ºC e 30 minutos a 50 ºC, a mistura reacional foi 

resfriada e vertida sobre 230 g de gelo picado, sob agitação. A fase aquosa foi 

separada e descartada e a fase orgânica lavada com uma solução fria de 

bicarbonato de sódio e, em seguida, com água fria. A fase orgânica foi seca 

com sulfato de magnésio. Após filtração do secante, rotoevaporou-se o 

solvente, obtendo-se um líquido incolor, que foi destilado a pressão reduzida, 
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coletando-se a fração que apresentou p.e. 100 - 106 ºC/0,15 - 0,2 mmHg, 

cujo peso era 38,9 g (145 mmols; 78 %). 

RMN de 1H (õ, CDC'3/TMS): 2,73 (s, 3Ha); 7,32 (d, 1Hb, Jbc = 8,0 Hz); 7,73 

(d, 1Hc, Jcb = 8,0 Hz); 8,18 (s, 1Hd). 

IV (cm-1
, KBr): 3094 e 3067 (vc-H aromJ; 2979 e 2937 (vc-H alid; 1470 e 1446 

(vc=c aromJ; 1386 (vso2 assim.); 1183 (vso2 sim.); 890 (Yc-H 1 H isolado); 825 

( Yc-H 2H adjacentes); 560 ( Uc-Br), 

Análise elementar 

Calculado para C1H5BrCIO2S: 

Encontrado: 

e 31,2 % 

e 31,6 % 

H 2,24 % 

H 2,58 % 

10.4.19 Preparação de 5-bromo-2-metilbenzenotiol (87) 

Em um balão de três bocas de 500 mL dotado de condensador de 

refluxo, tubo secante, funil de adição equalizado, agitação mecânica e banho 

de gelo e sal, introduziram-se 188 g de gelo picado, 33 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. e 59 mL de dioxano. A essa mistura, adicionaram-se lentamente 

23,4 g (86,9 mmols) de 2-clorossulfonil-4-bromotolueno (86) (item 10.4.18) 

e, em seguida, 28,2 g ( 431 mmols) de zinco em pó, sem deixar que a 

temperatura do meio reacional ultrapassasse O ºC. Agitou-se durante uma 

hora e meia com temperatura de O ºC, removeu-se o banho de gelo e agitou

se até a temperatura atingir a do meio ambiente. Em seguida, refluxou-se a 

mistura até reação total do zinco. Após o clareamento da mistura reacional, 

adicionou-se água, destilou-se por arraste a vapor e extraiu-se o produto com 

diclorometano. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio. Filtrou-se o 
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secante, evaporou-se o solvente, obtendo-se 14,7 g (72,5 mmols; 83 %) de 

um líquido incolor de p.e. 91 - 95 ºC/4 mmHg (Lit. 17
: 107 - 108 ºC/2 mmHg). 

d9:e 
e I h 

SH 
a b 

RMN de 1H (ô, CDC'3/TMS): 2,25 (s, 3Ha); 3,33 (s, 1Hb); 6,99 (d, 1Hc, Jcd = 
8,0 Hz); 7,17 (d, 1Hd, Jdc = 8,0 Hz); 7,39 (s, 1He). 

IV (cm-1
, solução de clorofórmio): 3048 (vc-H aromJ; 2940 (vc-H a1it.); 2572 (vs-H); 

1580, 1560, 1469 e 1440 (vc=C aromJ; 1376 (ôc-H alid; 862 (rc-H 1 H isolado); 806 

(Yc-H 2H adjacentes); 538 (vc-sr). 

10.4.20 Preparação de 4-bromo-2-decilsulfanil-1-metilbenzeno (88) 

Em um balão de três bocas de 100 mL, introduziram-se 15 mL de etanol 

absoluto, 0,660 g (28,5 mmols) de sódio metálico, uma solução de 5,50 g 

(27,1 mmols) de 5-bromo-2-metilbenzenotiol (87) em 10 mL de etanol 

absoluto e uma solução de 6,30 g (28,5 mmols) de brometo de n-decila em 

10 mL de etanol absoluto. Seguindo-se o procedimento descrito no item 

10.3.3. O produto foi destilado a pressão reduzida, coletando-se a fração que 

apresentou p.e. 164 - 167 ºC/0,25 mmHg, rendendo 7,95 g (23,2 mmols; 

86 %) de um óleo viscoso incolor. 

17 Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie, 6 Ili, 1283g. 
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a 

RMN de 1H (õ; CDCl3/TMS): 0,942 (t, 3ha, Jab = 6,0 Hz); 1,33 (m, 12Hb); 

1,49 (m, 2Hc); 1,75 (m, 2Hd); 2,32 (s, 3He); 2,93 (t, 2Hf, Jfd = 7,0 Hz), 7,02 

(d, 1Hg, Jgh = 8,0 Hz); 7,20 (d, 1Hh, Jhg = 8,0 Hz); 7,35 (s, 1Hi). 

IV (cm-1
, solução de clorofórmio): 2925 e 2857 (vc-H a1id; 1579, 1556 

( Vc=C arom.); 1465 e 1377 ( Õc-H alit.); 814 ( Yc-H 1 H isolado); 80 3 ( YC-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para C11H21BrS: 

Encontrado: 

e 59,5 % 

e 59,2 % 

H 7,93 % 

H 7,74 % 

10.4.21 Síntese de 3-decilsulfanil-4,4'-dimetilbifenilo (90) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,400 g 

(2,94 mmols) de ácido p-toluilborônico (69), 0,958 g (2,79 mmols) de 4-

bromo-2-decilsulfanil-1-metilbenzeno (88), solução de carbonato de potássio 

(2,0 g/8 ml de água), 10 mL de DME e 0,129 g (0,112 mmol) de Pd(PPh3)4. 

Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, obteve-se uma pasta 

preta que foi passada em coluna filtrante de alumina neutra, utilizando-se 

como eluente uma mistura de 1: 10 de acetato de etila/hexano. O solvente foi 

rotoevaporado e o sólido formado, cristalizado de hexano, obtendo-se O, 748 g 

(2,11 mmols; 72 %) de um sólido amarelado que apresentou p.f. 26 - 29 ºC. 
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a 

h m I S g 

f ~ ~ ~ ~ e 
h m j i 

RMN de 1H (ó; CDCl3/TMS/DMSOdG): 0,847 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,23 (m, 

12Hb); 1,42 (m, 2Hc); 1,62 (m, 2Hd); 2,29 (s, 3He); 2,34 (s, 3Hf), 3,02 (t, 

2Hg, Jgd = 7,0 Hz); 7,26 (d, 2Hh, Jhm = 8,0 Hz); 7,26 (d, 1Hi, Jij = 8,0 Hz); 

7,34 (d, 1Hj, Jj i = 8,0 Hz); 7,45 (s, 1HI); 7,54 (d, 2Hm, Jmh= 8,0 Hz). 

IV (cm-1
, KBr): 3150 e 3022 (vc-H arornJ; 2924 e 2853 (vc-H atid; 1598 e 1480 

(vc=Carorn.); 1465 e 1377 (óc-Hatid; 822 (YC-HlHisolado); 806 (YC-H2Hadjacentes). 

Análise elementar 

Calculado para C24H34S: 

Encontrado: 

e 81,3 % 

e 81,2 % 

H 9,66 % 

H 9,60 % 

10.4.22 Síntese de 4,4'-bis(bromometil)-3-decilsulfanilbifenilo (92) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 3,19 g 

(9,01 mmols) de 3-decilsulfanil-4,4'-dimetilbifenilo (90), 3,38 g (19,0 mmols) 

de NBS e 210 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.3.1, obteve-se uma pasta marrom que solidificou com a 

adição de hexano e gotas de clorofórmio, fornecendo 1,08 g (2,11 mmol; 

23 %) de um sólido branco amarelado de p.f. 44 - 50 ºC. 
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a 

h I i g 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,874 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,25 (m, 14Hb); 

1,70 (m, 2Hc); 3,01 (t, 2Hd, Jdc = 7,5 Hz ); 4,54 (s, 2He); 4,73 (s, 2Hf); 

7,35 (d, 1Hg, Jgi = 8,0 Hz); 7,46 (m, 4Hh,i,j ); 7,53 (d, 2HI, Jlh = 6,0 Hz). 

IV (cm-1, KBr): 3025 (vc-H arom.); 2919 e 2851 (vc-H alit.); 1595 (vc=c aromJ; 1468 

e 1380 (Õc-H alit.); 870 (Yc-H 1 H isolado); 814 (YC-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para C24H32Br2S: 

Encontrado: 

e 56,3 % 

e 56,5 % 

H 6,29 % 

H 6,18 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,4 V vs. Ag/ AgBr. 

10.4.23 Tentativas de síntese de 4,4'-bis-dibromometil-3-decilsulfanilbifenilo 

a. Primeira tentativa: empregando NBS com 5 % de excesso 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,200 g 

(0,564 mmols) de 3-decilsulfanil-4,4'-dimetilbifenilo (90), 0,422 g (2,37 

mmols) de NBS e 2,0 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se 0,339 g de uma pasta 

amarela, cuja análise de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura de 

produtos di- e tribromados. 
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a 

h h 

a 

h h 

RMN de 1H (õ; CDCh/TMS): 0,876 (t, 6Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,23 (m, 28Hb); 

1,70 (m, 4Hc); 3,03 (t, 4Hd, Jdc = 7,0 Hz); 4,55 (s, 4He), 4,74 (s, 2Hf); 6,70 

(s, 1Hg); 7,37 - 7,64 (m, 14Hh). 

b. Segunda tentativa: empregando Br2 com 5 % de excesso 

Em um balão de três bocas de 25 mL, previamente flambado e sob 

atmosfera de N2 seco, dotado de condensador de refluxo, tubo secante, funil 

de adição equalizado, agitação magnética e banho de silicone, introduziu-se 

0,100 g (0,282 mmol) de 3-decilsulfanil-4,4'-dimetilbifenilo (90) em 2 mL de 

tetracloreto de carbono e refluxou-se sob iluminação halógena de 500 W. A 

seguir, adicionou-se uma solução de 0,190 g (1,19 mmol) de bromo em 2 ml 

de tetracloreto de carbono, gota a gota, de modo que se esperou descarar o 

meio reacional antes de adicionar a próxima gota. Clorofórmio foi adicionado à 

mistura reacional, que a seguir foi lavada com solução de bissulfito de sódio e 

água e seca com sulfato de magnésio. Filtrou-se o secante, evaporou-se o 

solvente até secura, obtendo-se 0,187 g de um óleo amarelo cuja análise de 

RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura de produtos di- e tribromados 

(vide RMN de 1H, item 10.4.23a). 

10.4.24 Preparação de 4-bromo-2-decilsulfonil-1-metilbenzeno (89) 

Em um balão de uma boca de 25 ml, introduziram-se 2,97 g 

(8,66 mmols) de 4-bromo-2-decilsulfanil-1-metilbenzeno (88), 9,0 mL de 

ácido acético glacial e 3,5 mL de peróxido de hidrogênio a 30 %. Seguindo-se 
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o procedimento descrito no item 10.3.6, obteve-se um óleo que foi cristalizado 

com hexano, rendendo 2,12 g (5,64 mmols; 65 %) de um sólido branco de 

p.f. 30 - 32 ºC. 

a 

RMN de 1H (õ; CDC'3/TMS): 0,874 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,24 (m, 12Hb); 

1,37 (m, 2Hc); 1,70 (m, 2Hd); 2,64 (s, 3He); 3,12 (t, 2Hf, Jfd = 7,8 Hz), 

7,22 (d, 1Hg, Jgh = 8,0 Hz); 7,63 (d, 1Hh, Jhg = 8,0 Hz; Jhi = 1,8 Hz); 8,13 

(d, 1Hi, Jih = 2,1 Hz). 

IV (cm-1, KBr): 3101 (vc-H arom.); 2957, 2920 e 2851 (vc-H alit.); 1656 (vc=Carom.); 

1468 e 1373 (<>c-H alit.); 1317 (vso2 assim.); 1136 (vso2 sim.); 892 (Yc-H 1 H isolado); 826 

( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C11H24BrO2S: 

Encontrado: 

e 54,4 % 

e 54,2 % 

H 7,25 % 

H 7,07 % 

10.4.25 Síntese de 3-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (91) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,400 g 

(2,94 mmols) de ácido p-toluilborônico (69), 1,05 g (2,79 mmols) de 

5-bromo-2-decilsulfonil-1-metilbenzeno (89), solução de carbonato de 

potássio (2,0 g/8 ml de água), 10 mL de DME e 0,129 g (0,112 mmol) de 

Pd(PPh3)4. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, obteve-se 

uma pasta preta que foi passada em coluna filtrante de alumina neutra, 

utilizando como eluente uma mistura 1: 3 de acetato de etila/hexano. O 

solvente foi rotoevaporado, obtendo-se 0,566 g (1,47 mmols; 53 %) de um 

sólido branco, que apresentou p.f. 48 - 50 ºC. 



PARTE EXPERIMENTAL - 121 -

a 

RMN de 1H (ô; CDCl3/TMS): 0,865 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,22 (m, 12Hb); 

1,34 (m, 2Hc); 1,74 (m, 2Hd); 2,40 (s, 3He); 2,71(s, 3Hf), 3,15 (t, 2Hg, Jgd 

= 7,8 Hz); 7,27 (d, 2Hh, Jhj = 8,0 Hz); 7,39 (d, 1Hi, Jil = 8,0 Hz); 7,51 (d, 

2Hj, Jjh = 8,0 Hz); 7,72 (dd, 1HI, Jli = 8,0 Hz; Jlm = 2,1 Hz); 8,21 (d, 1Hm, 

Jml = 1,8 Hz) . 

IV (cm·1, KBr): 3030 (vc-H aromJ; 2948, 2925 e 2851 (vc-H alit.); 1610 e 1471 

(vc~c aromJ; 1410 e 1381 (ôc-H alit.); 1314 (vso2 assim.); 1138 (vso2 sim.); 909 

( Yc-H 1 H isolado); 813 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C24H34O2S: 

Encontrado: 

e 74,6 % 

e 74,3 % 

H 8,86 % 

H 8,58 % 

10.4.26 Síntese de 4,4'-bis(bromometil)-3-decilsulfonilbifenilo (93) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 1,00 g 

(2,59 mmols) de 3-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (91), 0,968 g 

(S,44 mmols) de NBS e 40 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se, após recristalização de 

hexano, 1,06 g (1,94 mmol; 75 %) de um sólido branco, que apresentou p.f. 

67 - 72 ºC. 
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a 

RMN de 1H (8; CDCl3/TMS): 0,864 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,23 (m, 12Hb); 

1,41 (m, 2Hc); 1,76 (m, 2Hd); 3,40 (t, 2He, Jed = 7,8 Hz ); 4,55 (s, 2Hf); 

5,11 (s, 2Hg); 7,51 (d, 2Hh, Jhi = 8,0 Hz); 7,61 (d, 2Hi, Jih = 8,0 Hz); 7,67 

(d, 1Hj , Jjl = 8,0 Hz); 7,84 (dd, 1HI, Jlj = 8,0 Hz; Jlm = 1,8 Hz); 8,23 (d, 

1Hm, Jml = 2,1 Hz). 

IV (cm-1
, KBr): 3067 (vc-H aromJ; 2937, 2919 e 2850 (vc-H alit.); 1605 e 1482 

(vc=c aromJ; 1469 e 1384 (8c-H alit.); 1317 (vso2 assim.); 1139 (vso2 sim.); 904 

( YC-H 1 H isolado); 828 ( Yc-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para C24H32Br2O2S: 

Encontrado: 

e 53,o % 

e 52,8 % 

H 5,92 % 

H 5,55 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,4 V vs. Ag/ AgBr. 

10.4.27 Tentativas de síntese de 4,4'-bis-dibromometil-3-decilsulfonilbifenilo 

a. Primeira tentativa: empregando NBS com 5 % de excesso 

Em um balão de três bocas de 50 ml, introduziram-se 0,117 g 

(0,303 mmols) de 3-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (91), 0,226 g 

(1,27 mmols) de NBS e 1,0 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se 0,169 g de um óleo amarelo 

viscoso, cuja análise de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura de 

produtos di- e tribromados. 
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g g 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,864 (t, 6Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,23 (m, 32Hb); 

3,25* (t, 2Hc, Jcb = 8,0 Hz); 3,40* (t, 2Hc', Jc'b = 8,0 Hz); 4,59 (s, 1He), 

5,10 (s, 1Hd); 6,70 (s, 1Hf); 7,65 - 8,35 (m, 14Hg). 

* estas atribuições podem estar invertidas. 

b. Segunda tentativa: empregando NBS com 10 % de excesso 

Partindo-se de 0,500 g (1,29 mmol) de 3-decilsulfonil-4,4'

dimetilbifenilo (91), 1,02 g (5,72 mmol) de NBS, 5,0 mg de peróxido de 

dibenzoíla e, seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se 

0,989 g de um óleo amarelo viscoso, cuja análise de RMN de 1H revelou tratar

se de uma mistura de produtos di- e tribromados (vide espectro item 

10.4.27a). 

c. Terceira tentativa: empregando bromo com 5 % de excesso 

Em um balão de três bocas de 25 ml, introduziram-se 0,100 g 

(0,259 mmol) de 3-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo (91) em 4 mL de 

tetracloreto de carbono e solução de 0,17 g (1,1 mmol) de bromo em 4 mL de 

tetracloreto de carbono. Seguindo-se o procedimento descrito no item 

10.4.23b, obteve-se 0,16 g de um óleo amarelo cuja análise de RMN de 1H 

revelou tratar-se de uma mistura de produtos di- e tribromados (vide espectro 

item 10.4.27a). 
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d. Quarta tentativa: empregando bromo com 10 % de excesso 

Partindo-se de 0,050 g (0,13 mmol) de 3-decilsulfonil-4,4'

dimetilbifenilo (91) em 2 ml de clorofórmio, 0,12 g (0,73 mmol) de bromo em 

3 ml de clorofórmio e, seguindo-se o procedimento descrito no item 10.4.23b, 

obteve-se 0,090 g de um óleo amarelo viscoso, cuja análise de RMN de 1H 

revelou tratar-se de uma mistura de produtos di- e tribromados (vide espectro 

item 10.4.27a). 

e. Quinta tentativa: empregando HBr/H2O/8 

Em um balão de três bocas de 25 ml, dotado de condensador de 

refluxo, funil de adição equalizado, agitação magnética e banho-maria, 

introduziram-se 0,100 g (0,259 mmol) de 3-decilsulfonil-4,4'-dimetilbifenilo 

(91), 0,13 ml de ácido bromídrico e 4 ml de clorofórmio. Esta mistura foi 

aquecida a 55 - 60 ºC, quando adicionou-se, lentamente, 0,12 ml de H2O2 a 

30 %. Em seguida, o meio reacional foi refluxado sob iluminação halógena de 

500 W durante 5 horas. Após a adição de clorofórmio à mistura reacional, 

lavou-se com água e secou-se com MgSO4. Filtrou-se o secante, evaporou-se 

o solvente até secura, obtendo-se 0,122 g de um óleo amarelo, cuja análise 

de RMN de 1H revelou tratar-se de uma mistura de produtos di- e tribromados 

(vide espectro item 10.4.27a). 

10.4.28 Síntese de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (94) 

Em um balão de três bocas de 50 ml, introduziram-se 0,346 g (2,54 

mmol) de ácido p-toluilborônico (69), 0,200 g (0,847 mmol) de 

p-dibromobenzeno (95), solução de carbonato de potássio (1,4 g/7 ml de 

água) e 7 ml de DME. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, 

18 Turner, P. J.; Reeve, K. M. Process for the bromination of alkyl benzenes. European 
Patent Specification EP 033656881, 1993. 
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obteve-se 0,138 g (0,534 mmol; 63 %) de um sólido branco de p.f. 255 ºC 

(Lit. 19
: 248 - 249 ºC). 

e b 

d e b 

RMN de 1H (õ; CDC'3/TMS): 2,41 (s, 6Ha); 7,27 (d, 4Hb, Jbc = 8,0 Hz); 7,54 

(d, 4Hc, Jcb = 8,0 Hz); 7,65 (s, 4Hd). 

IV (cm-1, KBr): 3026 (vc-H arom.); 2915 e 2860 (vc-H alif.); 1643 e 1492 

(vc=Carom.); 1442 e 1390 (Õc-Halit.); 808 (YC-H2Hadjacentes), 

10.4.29 Síntese de 4,4"-bis(bromometil)-1,1',4',4"-terfenilo (96) 18 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 0,200 g 

(0,775 mmol) de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (94), 0,20 mL de ácido 

bromídrico, 4 mL de clorofórmio e 0,20 mL de peróxido de hidrogênio a 30 %. 

Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.4.27e, obteve-se um óleo 

amarelo que foi cristalizado com clorofórmio, rendendo 0,134 g (42 %) de um 

sólido amarelo claro que apresentou p.f. 242 - 248 ºC. 

e b d b e 

e b b e 

RMN de 1H (õ; CDC'3/TMS): 4,57 (s, 4Ha); 7,49 (dd, 4Hb, Jbc = 8,0 Hz; Jbb = 
1,8 Hz); 7,62 (dd, 4Hc, Jcb = 8,0 Hz; Jcc = 1,8 Hz); 7,67 (s, 4Hd). 

IV (cm-1, KBr): 3032 (vc-H arom.); 1491 (vc=C aromJ; 1453 e 1398 (õc-H alif.); 807 

( Yc-H 2H adjacentes); 606 ( Vc-Br). 

19 Hart, H.; Harada, K.; Du, C.-J. F. Synthetically useful aryl-aryl bond formation via 
Grignard generation and trapping of arynes. A one-step synthesis of p-terphenyl and 
unsymmetric biaryls. J. Org. Chem. 1985, 50, 3104-3110. 
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Análise elementar 

Calculado para C20H16Br2: 

Encontrado: 

e 57,7 % 

e 57,8 % 

H 3,85 % 

H 3,79 % 
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Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,1 V vs. Ag/AgBr 

10.4.30 Síntese de 4,4"-bis(dibromometil)-1,1',4',4"-terfenilo (97) 

a. Primeira tentativa: empregando NBS 

Em um balão de uma boca de 25 mL, introduziram-se 0,250 g 

(0,969 mmol) de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (94), 0,759 g (4,26 mmol) 

de NBS e 1,7 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.3.1, obteve-se um sólido que foi recristalizado de 

clorofórmio/tetracloreto de carbono, rendendo 0,110 g de um sólido amarelo 

que não fundiu até a temperatura de 320 ºC, tratando-se provavelmente de 

material polimérico do tipo termofixo. 

b. Segunda tentativa: empregando excesso de 10 % de bromo 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 0,200 g (0,775 

mmol) de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (94), 7 mL de tetracloreto de 

carbono e solução de 0,200 mL (3,41 mmol) de bromo em 10 mL de 

tetracloreto de carbono. Seguindo-se o procedimento descrito no item 

10.4.23b, obteve-se 0,580 g de um sólido amarelo que não fundiu até 320 ºC, 

tratando-se provavelmente de material polimérico do tipo termofixo. 

c. Terceira tentativa: empregando quantidade estequiométrica de bromo 

Partindo-se de 0,200 g (0,775 mmol) de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo 

(94), 7 ml de tetracloreto de carbono, solução de 0,16 ml (3,1 mmol) de 

bromo em 10 mL de tetracloreto de carbono e, seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.4.23b, obteve-se um sólido amarelo de pf.: 215 - 230 ºC. 
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Pela análise de RMN 1H concluiu-se que se tratava de uma mistura de 

produtos di- (13 %) e tetrabromados (87 %). 

RMN de 1H (ó; CDCh/TMS): 4,56 (s, CH2Br), 6,71 (s, CHBr2); 7,60 - 7,83 

(m, Ar-H). 

d. Quarta tentativa: empregando quantidade estequiométrica de bromo e 

substrato em solução diluída 

Partindo-se de 0,200 g (0,775 mmol) de 4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo 

(94), 50 ml de tetracloreto de carbono, uma solução de 0,16 mL (3,1 mmol) 

de bromo em 10 mL de tetracloreto de carbono e, seguindo-se o procedimento 

descrito no item 10.4.23b, obteve-se 0,16 g (0,28 mmol, 36 %) de um sólido 

amarelo que apresentou p.f. 218 - 225 ºC. 

e b b e 

e b d b e 

RMN de 1H (ó; CDCl3/TMS): 6, 72 (s, 2Ha); 7 ,64 ( dd, 4Hb, Jbc = 7 ,O Hz; Jbb = 
0,87 Hz); 7,67 (dd, 4Hc, Jcb = 7,0 Hz; Jcc = 0,87 Hz); 7,68 (si, 4Hd). 

IV (cm·1
, KBr): 3030 (vc-Harom.); 3000 e 2912 (vc-Halit.); 1605, 1491 (vc=CaromJ; 

1397 (óc-Halit.); 820 (YC-H2Hadjacentes); 635 (vc-Br)-

Análise elementar 

Calculado para C20H14Br4: 

Encontrado: 

e 41,9 % 

e 42,1 % 

H 2,46 % 

H 2,63 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 2,40 V vs. Ag/AgBr. 

10.4.31 Síntese do ácido 2-decilóxi-4-metilfenilborônico (98) 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 0,156 g 

(6,43 mmol) de raspas de magnésio, 5 mL de THF anidro e uma mistura de 
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2,00 g (6,12 mmol) de 1-bromo-2-decilóxi-4-metilbenzeno (73) em 5 mL de 

THF anidro (Solução A). 

Em um outro balão de três bocas de 100 mL, introduziram-se 1,40 g 

(13,5 mmol) de B(OMe)3 (72) e 10 mL de THF anidro. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.4, obteve-se 0,764 g (2,62 mmols; 43 %) 

de um sólido branco que apresentou p.f. 44 - 47 ºC. 

e 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,882 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,28 (m, 12Hb); 

1,47 (m, 2Hc); 1,85 (m, 2Hd); 2,37 (s, 3He), 4,06 (t, 2Hf, Jfd = 6,6 Hz); 

5,96 (s, 2Hg); 6,72 (s, 1Hh); 6,84 (d, 1Hi, Jij= 7,5 Hz); 7,71 (d, 1Hj, Jji = 

7,5 Hz ). 

IV (cm-1
, KBr): 3482 e 3395 (vo-H ); 2956, 2934, 2925, e 2850 (vc-H alit.); 1610 

(vc=C aromJ; 1469 e 1358 (õc-H alid; 1336 (vc-o-c assim.); 1032 (vc-o-c sim.); 934 

( Yc-H 1 H isolado); 827 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C11H29BO3: 

Encontrado: 

e 69,9 % 

e 70,3 % 

H 10,0 % 

H 9,51 % 

10.4.32 Síntese de 4,4"-dimetil-2,2"-didecilóxi-1,1',4',4"-terfenilo (99) 

Em um balão de três bocas de 100 mL, introduziram-se 0,600 g 

(2,06 mmols) de ácido 2-decilóxi-4-metil-fenilborônico (98), 0,231 g 

(1,03 mmols) de p-dibromobenzeno (95), solução de carbonato de potássio 

(4,2 g/15 mL de água), 15 mL de DME e 83,0 mg (0,0720 mmol) de Pd(PPh3)4 

recém preparado. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, 

obteve-se uma pasta preta que foi passada por coluna filtrante de alumina 

neutra, utilizando uma mistura de 3: 10 de CHCl3/hexano como eluente. O 
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solvente foi removido a vácuo, sendo obtido 0,554 g (0,954 mmol; 97 %) de 

um sólido branco de p.f. 60 - 64 ºC. 

a 

e 

RMN de 1H (o; CDC'3/TMS): 0,862 (t, 6Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,25 (m, 24Hb); 

1,41 (m, 4Hc); 1,74 (m, 4Hd); 2,39 (s, 6He), 3,96 (t, 4Hf, Jfd = 6,6 Hz); 

6,80 (s, 2Hg); 6,84 (dd, 2Hh, Jhi = 7,5 Hz; Jhg = 1,7 Hz); 7,29 (d, 2Hi, Jih = 
7,5 Hz); 7,57 (s, 4Hj ). 

IV (cm-1
, KBr): 3052 (vc-H arem.); 2922 e 2852 (vc-H alit.); 1614 e 1485 

( Vc=C arem.); 1438 (õc-H alit.); 1190 ( Vc-o-c assim.); 1119 ( Vc-o-c sim.); 852 

( YC-H 1 H isolado); 804 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C40HssO2: 

Encontrado: 

e 84,1 % 

e 83,8 % 

H 10,2 % 

H 10,1 % 

10.4. 33 Síntese de 4,4"-bis(bromometil)-2,2"-didecilóxi-1, 1 ',4',4"-terfenilo 

(100) 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 0,300 g 

(0,526 mmol) de 4,4"-dimetil-2,2"-didecilóxi-1,1',4',4"-terfenilo (99), 0,197 g 

(1,11 mmol) de NBS e 1,0 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se um sólido que foi 

recristalizado de acetato de etila, rendendo 0,227 g (0,312 mmol; 59 %) de 

um sólido branco que apresentou p.f. 110 - 118 ºC. 
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a 

RMN de 1H (ô; CDCb/TMS): 0,861 (t, 6Ha, Jab = 7,0 Hz); 1,25 (m, 24Hb); 

1,42 (m, 4Hc); 1,76 (m, 4Hd); 3,99 (t, 4He, Jed = 7,0 Hz); 4,54 (s, 4Hf); 

7,00 (d, 2Hg, Jgh = 1,8 Hz); 7,05 (dd, 2Hh, Jhi = 8,0 Hz; Jhg = 1,8 Hz); 

7 ,36 ( d, 2Hi, Jih = 8,0 Hz); 7 ,58 (s, 4Hj ). 

IV (cm-1
, KBr): 3081 e 3015 (vc-H arom.); 2954, 2919, 2869 e 2851 (vc-H alit.); 

1604 (vc=c arom.); 1473 e 1394 (ôc-H alit.); 1277 (vc-o-c assim.); 1214 (vc-o-c sim.); 

814 (YC-HlHisolado); 859 (YC-H2Hadjacentes); 659 (uc-Br)-

Análise elementar 

Calculado para C40Hs6Br2O2: 

Encontrado: 

e 65,9 % 

e 65,2 % 

H 7,75 % 

H 7,44 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,8 V vs. Ag/AgBr. 

10.4. 34 Síntese de 4,4"-bis( dibromometil)-2,2"-didecilóxi-1, 1 ',4',4"-terfenilo 

(101) 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 0,400 g 

(0,702 mmol) de 4,4"-dimetil-2,2"-didecilóxi-1,1',4',4"-terfenilo (99), 0,525 g 

(2,95 mmol) de NBS e 1,5 mg de peróxido de dibenzoíla. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.1, obteve-se um sólido que foi 

recristalizado de acetato de etila, rendendo 0,633 g (0,714 mmol; 68 %) de 

um sólido branco que apresentou p.f. 128 - 130 ºC. 
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a 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,861 (t, 6Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,25 (m, 24Hb); 

1,43 (m, 4Hc); 1,78 (m, 4Hd); 4,05 (t, 4He, Jed = 6,6 Hz); 6,68 (s, 2Hf); 

7,16 (dd, 2Hg, Jgi = 8,0 Hz; Jgh = 1,8 Hz); 7,23 (d, 2Hh, Jhg = 1,8 Hz); 

7,36 (d, 2Hi, Jig = 8,0 Hz); 7,58 (s, 4Hj ). 

IV (cm-1
, KBr): 3015 (vc-H aromJ; 2951, 2919, 2869 e 2851 (vc-H alit.); 1601 

(vc=CaromJ; 1468 e 1392 (õc-H alit.); 1277 (vc-o-c assim.); 1204 (vc-o-c sim.); 851 

( YC-H 1 H isolado); 813 ( YC-H 2H adjacentes); 6 79 ( Vc-Br) • 

Análise elementar 

Calculado para C40Hs4Br4O2: 

Encontrado: 

e 54,2 % 

e 54,6 % 

H 6,14 % 

H 6,23 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,8 V vs. Ag/AgBr. 

10.4.35 Síntese de ácido 3-decilsulfanil-4-metilfenilborônico 

Em um balão de três bocas de 25 mL, introduziram-se 74,0 mg 

(3,07 mmol) de raspas de magnésio, 2 mL de THF anidro e 1,00 g (2,92 

mmol) de 4-bromo-2-decilsulfonil-1-metilbenzeno (88) em 5 mL de THF 

anidro. (Solução A) 
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Em um outro balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 0,606 g 

(5,84 mmol) de trimeti! borato (72) e 6 mL de THF anidro. Seguindo-se o 

procedimento descrito no item 10.3.4, obteve-se um óleo que foi cristalizado 

de hexano, rendendo 0,809 g (2,63 mmols; 90 %) de um sólido branco que 

apresentou p.f. 46 - 53 ºC. 

J 
B(OHb 

s 
e 

f e b 

d a 

RMN de 1H (ô; CDCb/DMSOd6/TMS): 0,853 (t, 3Ha, Jab = 6,6 Hz,); 1,24 (m, 

12Hb); 1,40 (m, 2Hc); 1,56 (m, 2Hd); 2,27 (s, 3He); 2,93 (t, 2Hf, Jfd = 7,0 

Hz,); 7,15 (d, 1Hg, Jgh = 7,0 Hz,); 7,49 (d, 1Hh, Jhg = 7,0 Hz,); 7,71 (s, 

1Hi); 8,02 (s, 2Hj ). 

IV (cm·1, KBr): 3443 (vo-H ); 2955, 2921 e 2851 (vc-H a1it.); 1592 e 1470 

(vc=CaromJ; 1441 e 1378 (ôc-Halit.); 834 (YC-HlHisolado); 810 (Yc-H2Hadjacentes)-

Análise elementar 

Calculado para C17H29BO2S: 

Encontrado: 

e 66,2 % 

e 64,4 % 

H 9,48 % 

H 8,85 % 

10.4.36 Síntese de 3,3"- didecilsulfanil-4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (102) 

Em um balão de três bocas de 200 mL, introduziram-se 3,00 g 

(9,75 mmols) de ácido 3-decilsulfanil-4-metilfenilborônico, 1,10 g 

(4,66 mmols) de p-dibromobenzeno (95), solução de carbonato de potássio 

(15 g/42 ml de água), 90 ml de DME e 373 mg (0,430 mmol) de Pd(PPh3)4 

recém preparado. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.5, 

obteve-se uma pasta preta que foi passada por coluna filtrante de alumina 

neutra, utilizando uma mistura de 1: 5 de diclorometano/hexano como eluente. 

O solvente foi removido a vácuo e o sólido obtido recristalizado de hexano, 

rendendo 1,78 g (2,96 mmol; 64 %) de um sólido branco de p.f. 80 - 87 ºC. 
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e 

RMN de 1H (õ; CDCb/TMS): 0,869 (t, 6Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,26 (m, 24Hb); 

1,46 (m, 4Hc); 1,72 (m, 4Hd); 2,41 (s, 6He), 2,96 (t, 4Hf, Jfd = 6,5 Hz); 

7,24 (d, 2Hg, Jgh = 8,0 Hz); 7,34 (d, 2Hh, Jhg = 8,0 Hz); 7,50 (si, 2Hi); 7,64 

(si, 4Hj ). 

IV (cm-1
, KBr) : 3029 (vc-H aromJ; 2955, 2921 e 2851 (vc-H alid; 1470 (vc=CaromJ; 

1441 e 1378 (ôc-H alid; 834 (Yc-H 1 H isolado); 810 (rc-H 2H adjacentes), 

Análise elementar 

Calculado para (40HsaS2: 

Encontrado: 

e 79,4 % 

e 79,7 % 

H 9,52 % 

H 9,69 % 

10.4.37 Síntese de 3,3"- didecilsulfonil-4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (103) 

Em um balão de uma boca de 25 mL, introduziram-se 0,397 g 

(0,659 mmols) de 3,3"-didecilsulfanil-4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (102), 

3,0 mL de ácido acético glacial e 1,0 mL de peróxido de hidrogênio a 30 %. 

Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.6, obteve-se um produto 

que foi recristalizado de hexano e acetato de etila, rendendo 0,318 g 

(0,477 mmols; 72 %) de um sólido branco que apresentou p.f. 116 - 120 ºC. 
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e 

RMN de 1H (8; CDCb/TMS): 0,863 (t, 6Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,23 (m, 24Hb); 

1,38 (m, 4Hc); 1,76 (m, 4Hd); 2,75 (s, 6He); 3,17 (t, 4Hf, Jfd = 6,0 Hz); 

7,44 (d, 2Hg, Jgi = 8,0 Hz); 7,72 (s, 4Hh); 7,79 (dd, 2Hi, Jig = 8,0 Hz; Jij = 
1,8 Hz); 8,28 (d, 2Hj , Jji = 2,2 Hz). 

IV (cm-1
, KBr): 3068 (vc-H arom.); 2956, 2921 e 2852 (vc-H alit.); 1630 e 1473 

(vc=Carom.); 1383 (õc-H alit.); 1306 (vso2 assim.); 1136 (vso2 sim.); 845 (Yc-H 1 H isolado); 

817 ( YC-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para C40HsaO2S2: 

Encontrado: 

e 72,o % 

e 71,7 % 

H 8,76 % 

H 8,46 % 

10.4. 38 Síntese de 4,4"-bis(bromometil)-3,3"-didecilsulfonil-1,1 ',4',4"-

terfenilo (104) 

Em um balão de três bocas de 50 mL, introduziram-se 1,04 g 

(1,56 mmols) de 3,3"-didecilsulfonil-4,4"-dimetil-1,1 ',4',4"-terfenilo (103), 

0,587 g (3,30 mmols) de NBS, 64 mg de peróxido de dibenzoíla e 7 mL de 

tetracloreto de carbono. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.1, 

obteve-se um produto que foi recristalizado de hexano e clorofórmio, 

rendendo 0,682 g (0,827 mmol; 53 %) de um sólido branco que apresentou 

p.f. 99 - 110 ºC. 
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RMN de 1H (ô; CDCh/TMS): 0,860 (t, 6Ha, Jab = 6,6 Hz); 1,23 (m, 24Hb); 

1,42 (m, 4Hc); 1,78 (m, 4Hd); 3,42 (t, 4He, Jed = 8,0 Hz); 5,12 (s, 4Hf) ; 

7,71 (d, 2Hg, Jgi = 8,0 Hz); 7,76 (s, 4Hh); 7,90 (dd, 2Hi, Jig = 8,0 Hz; Jij = 

1,8 Hz); 8,29 (s, 2Hj , Jji = 1,8 Hz). 

IV (cm·1, KBr): 3052 (vc-H aromJ; 2919 e 2850 (vc-H alit.); 1600 (vc=CaromJ; 1472 

e 1380 {ôc-H aud; 1308 (vso2 assim.); 1137 (vso2 simJ; 851 (rc-H 1 H isolado); 827 

( YC-H 2H adjacentes)• 

Análise elementar 

Calculado para (40Hs5Br2O2S2: 

Encontrado: 

e 58,3 % 

e 57,8 % 

H 6,84 % 

H 6,56 % 

Voltametria cíclica: uma onda catódica irreversível em - 1,2 V vs. Ag/ AgBr. 

10.4.39 Tentativa de síntese de 4,4"-bis(dibromometil)-3,3"- didecilsulfonil-

1,1',4',4"-terfenilo 

Em um balão de três bocas de 50 ml, introduziram-se 0,250 g 

(0,375 mmols) de 3,3"-didecilsulfonil-4,4"-dimetil-1,1',4',4"-terfenilo (103), 

0,293 g (1,65 mmols) de NBS, 20 mg de peróxido de dibenzoíla e 6 mL de 

tetracloreto de carbono. Seguindo-se o procedimento descrito no item 10.3.1, 

obteve-se 0,306 g de um sólido amarelado cuja análise de RMN de 1H revelou 
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tratar-se de produto dibromado (vide espectro item 10.4.38) e uma mistura 

complexa de produtos. 

10.5 Eletro-síntese de PPXs 

10.5.1 Síntese de poli(2-decilóxi-4,4'-bifenilenoetileno) (76P) 

A partir de 1,33 g (2,68 mmol) de 4,4'-bis(bromometil)-2-decilóxi

bifenilo (76), conforme o procedimento descrito para as eletrólises 

preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante de - 1,8 V vs. 

Ag/AgBr, obtiveram-se 75 mg (0,22 mmol; 8 %) de fração insolúvel e 573 mg 

(1,71 mmol; 64 %) de fração solúvel do polímero desejado. 

a 

h i h g n 

RMN de 1H (õ;CDCb/TMS): 0,886 (si, 3Ha); 1,26 (m, 14Hb); 1,70 (m, 2Hc); 

2,99 (si, 4Hd); 3,93 (m, 2He); 6,78 (si, lHf); 6,82 (si, lHg); 7,17 - 7,22 (m, 

3Hh); 7,42 - 7,46 (m, 2Hi). 

IV (cm-1
, KBr): 3024 (vc-H aromJ; 2922 e 2852 (vc-H alid; 1604 e 1494 

(vc=CaromJ; 1466 e 1399 (õc-H alit.); 1272 (vc-o-c assim.); 1032 (vc-o-c sim.); 845 

(Yc-H 1 H isolado); 814 (Yc-H 2H adjacentes), 

10.5.2 Síntese de poli(2-decilsulfonil-4,4'-bifenilenoetileno) (84P) 

A partir de 1,28 g (2,35 mmol) de 4,4'-bis(bromometil)-2-

decilsulfonilbifenilo (84) e, seguindo-se o procedimento descrito para as 

eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante 
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de - 1,3 V vs Ag/AgBr, obtiveram-se 13 mg (0,034 mmol; 1 %) de fração 

insolúvel e 544 mg (1,42 mmol; 60 %) de fração solúvel do polímero 

desejado. 

a 

f f n 

RMN de 1H (ô; CDCb/TMS): 0,873 (t, 3Ha, Jab = 6,0 Hz); 1,22 (m, 14Hb); 

1,43 (m, 2Hc); 2,58 (t, 2Hd, Jdc = 7,5 Hz); 3,04 (si, 4He); 7,21 a 7,44 (m, 

6Hf); 8,00 (s, 1Hg). 

IV (cm-1, KBr): 3053 (vc-H aromJ; 2922 e 2852 (vc-H alid; 1605 e 1478 

(vc=CaromJ; 1465 e 1384 (ôc-H alit.); 1305 (vso2 assmJ; 1134 (vso2 smJ; 876 

( Yc-H 1 H isolado); 819 ( Yc-H 2H adjacentes), 

10.5.3 Síntese de poli(3-decilsulfanil-4,4'-bifenilenoetileno) (92P) 

A partir de 1,51 g (2,95 mmol) de 4,4'-bis(bromometil)-3-

decilsulfanilbifenilo (92) e, seguindo-se o procedimento descrito para as 

eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante 

de - 1,4 V vs. Ag/AgBr, obtiveram-se 34 mg (0,096 mmol; 3 %) de fração 

insolúvel e 883 mg (2,51 mmol; 85 %) de fração solúvel do polímero 

desejado. 
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a 

d d n 

RMN de 1H (o; CDCl3/TMS): 0,881 (m, 3Ha); 1,25 (m, 16Hb); 2,97 (m, 2Hc); 

7,21 - 7,54 (m, 7Hd). 

IV (cm·1, KBr): 3022 (vc-H arom.); 2921 e 2850 (vc-H alit.); 1599 e 1475 

(vc=C aromJ; 1375 (Oc-H a11,J; 812 (Yc-H 2H adjacentes), 

10.5.4 Síntese de poli(3-decilsulfonil-4,4'-bifenilenoetileno) (93P) 

A partir de 3,00 g (5,68 mmol) de 4,4'-bis(bromometil)-3-

decilsulfonilbifenilo (93) e, seguindo-se o procedimento descrito para as 

eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante 

de - 1,4 V vs. Ag/AgBr, obtiveram-se 96 mg (0,25 mmol; 4 %) de fração 

insolúvel e 1,43 g (3,72 mmol; 65 %) de fração solúvel do polímero desejado. 

a 

f f n 

RMN de 1H (o; CDCl3/TMS): 0,865 (si, 3Ha); 1,22 (m, 14Hb); 1,75 (m, 2Hc); 

3,16 (m, 2Hd); 3,39 (m, 4He); 7,28 a 7,82 (m, 6Hf) ; 8,22 (s, 1Hg) . 
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IV (cm-1, KBr): 3060 e 3028 (vc-H aromJ; 2923 e 2852 (vc-H alit.); 1605 e 1481 

(vc=C arom.); 1463 e 1381 (õc-H alit.); 1305 (vso2 assim.); 1133 (vso2 sim.); 818 

( Yc-H 2H adjacentes)• 

10.5.5 Síntese de poli(1,1 ',4',1 "-terfenilenoetileno) (96P) 

A partir de 0,825 g (1,98 mmol) de 4,4"-bis(bromometil)-1,1',4',4"

terfenilo (96) e, seguindo-se o procedimento descrito para as eletrólises 

preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante de - 1,1 V vs. 

Ag/AgBr, obtiveram-se 0,364 g (1,42 mmol; 72 %) de fração insolúvel do 

polímero e 0,0850 g (0,332 mmol; 17 %) de um produto solúvel, cuja análise 

de RMN de 1H revelou tratar-se do polímero desejado. 

b e d 

b e n 

RMN de 1H (õ; DMSOd6/CDCl3/TMS): 2,96 (si, 4Ha); 7,27 (d, 4Hb, Jbc = 
8,0 Hz); 7,54 (d, 4Hc, Jcb = 8,0 Hz); 7,65 (s, 4Hd). 

IV (cm-1, KBr): 3025 (vc-H aromJ; 2914 e 2852 (vc-H alit.); 1491 (vc=C aromJ; 1390 

(õc-H alit.); 825 ( Yc-H 1 H isolado); 807 ( Yc-H 2H adjacentes)• 

10.5.6 Síntese de poli(2,2"-didecilóxi-1,1',4',1"-terfenilenoetileno) (100P) 

A partir de 0,200 g (0,274 mmol) de 4,4"-bis(bromometil)-2,2"

didecilóxi-1,1',4',4"-terfenilo (100) e, seguindo-se o procedimento descrito 

para as eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial 

constante de - 1,8 V vs Ag/AgBr, obtiveram-se 22,9 mg (0,0404 mmol; 15 %) 

de fração insolúvel e 0,104 g (0,183 mmol; 67 %) de um produto solúvel, cuja 

análise de RMN de 1H revelou tratar-se do polímero desejado. 
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a 

n 

RMN de 1H (õ;CDCb/TMS): 0,862 (m, 6Ha); 1,25 (m, 28Hb); 1,74 (m, 4Hc); 

3,96 (m, 4Hd); 6,81 (si, 2He); 6,86 (si, 2Hf); 7,36 (m, 2H)g ; 7,57 (s, 4Hh). 

IV (cm-1, KBr): 2920 e 2851 (vc-H alit.); 1605 e 1472 (vc=CaromJ; 1393 (ôc-H alif.); 

1276 (Vc-o-Cassim.); 1025 (Vc-0-Csim.); 853 (YC-H1Hisolado); 817 (YC-H2Hadjacentes). 

10.5.7 Síntese de poli(3,3"-didecilsulfonil-1,1',4',1"-terfenilenoetileno) (104P) 

A partir de 0,397 g (0,481 mmol) de 4,4"-bis(bromometil)-3,3"

didecilsulfonil-1,1',4',4"-terfenilo (104) e, seguindo-se o procedimento 

descrito para as eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial 

constante de - 1,2 V vs. Ag/AgBr, obteve-se 0,104 g (0,157 mmol; 33 %) de 

fração solúvel do polímero desejado. 

RMN de 1H (ô;CDCb/TMS): 0,865 (si, 6Ha); 1,23 (m, 28Hb); 1,76 (si, 4Hc); 

3,17 (ti, 4Hd), 7,44 (dl, 2He); 7,72 (s, 4Hf); 7,79 (dl, 2Hg); 8,29 (s, 2Hh). 

8 f B L H) ·r 1f: IÇ, ,:A, 

' li'isnnno DE OWMI 
l ' de&. elAo 
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IV (cm·1
, KBr): 3059 e 3031 (vc-H aromJ; 2952, 2922 e 2853 (vc-H alid; 1603 e 

1477 (vc=C aromJ; 1384 (õc-H alid; 1304 (vso2 assim.); 1137 (vso2 sim.); 820 

( YC-H 2H adjacentes)• 

10.6 Eletro-síntese de PPVs 

10.6.1 Síntese de poli(2-decilóxi-4,4'-bifenilenovinileno) (77P) 

A partir de 0,500 g (0,765 mmol) de 4,4'-bis(dibromometil)-2-

decilóxibifenilo (77) e, seguindo-se o procedimento descrito para as eletrólises 

preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante de - 1,8 V vs. 

Ag/AgBr, obtiveram-se 0,041 g (0,12 mmol; 16 %) de fração insolúvel e 

0,209 g (0,626 mmol; 82 %) de um produto solúvel cuja análise de RMN de 
1H revelou tratar-se do polímero 77P. 

f f t e 
n 

RMN de 1H (õ;CDCb/TMS): 0,882 (si, 3Ha); 1,26 (m, 14Hb); 1,62 (m, 2Hc); 

3,93 (m, 2Hd); 6,78 (m, 2He); 7,16 - 7,45 (m, 7Hf). 

IV (cm·1, KBr): 3027 (vc-H arom.); 2922 e 2851 (vc-H alid; 1602 e 1492 

(vc=CaromJ; 1466 e 1393 (õc-H alit.); 1274 (vc-o-c assim.); 1003 (vc-o-c sim.); 963 

(ÕHC=CH trans); 844 (Yc-H 1 H isolado); 816 (YC-H 2H adjacentes). 
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10.6.2 Síntese de pol i(2-decilsulfonil-4,4'-bifenilenovinileno) (85P) 

A partir de 0,500 g (0,712 mmol) de 4,4'-bis(dibromometil)-2-

decilsulfonilbifenilo (85) e, seguindo-se o procedimento descrito para as 

eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante 

de - 1,2 V vs. Ag/AgBr, obtiveram-se 10 mg (0,026 mmol; 4 %) de fração 

insolúvel e 0,162 g (0,424 mmol; 60 %) de um produto solúvel, cuja análise 

de RMN de 1H revelou tratar-se do polímero desejado. 

e b 

a 

e d d e n 

RMN de 1H (õ; CDCl3/TMS): 0,882 (m, 3Ha); 1,25 (m, 16Hb); 2,47 (m, 2Hc); 

7,24 (m, 5Hd); 7,45 (m, 3He); 8,16 (s, 1Hf). 

IV (cm-1, KBr): 3053 e 3028 (vc-H aromJ; 2924 e 2853 (vc-H aut.); 1605 e 1476 

(vc=C aromJ; 1377 (õc-H aut.); 1307 (vso2 assim.); 1137 (vso2 sim.); 967 (ôHC=CH trans); 

822 ( 'YC-H 2H adjacentes)• 

10.6.3 Síntese de poli(1,1',4',1"-terfenilenovinileno), PTPV (97P) 

A partir de 1,00 g (1,74 mmol) de 4,4"-bis(dibromometil)-1,1',4',4"

terfenilo (97) e, seguindo-se o procedimento descrito para as eletrólises 

preparativas no item 10.3.2, empregando potencial constante de - 1,8 V vs. 

Ag/AgBr, obtiveram-se 0,232 g (0,913 mmol; 52 %) de fração insolúvel do 

polímero (97P) e 0,150 g (0,591 mmol; 34 %) de um produto solúvel, cuja 

análise de RMN de 1H revelou tratar-se do polímero desejado. 

a b e 

a b n 

RMN de 1H (õ; DMSOd6/CDC'3/TMS): 7,27 (m, 4Ha); 7,54 (m, 4Hb); 7,65 (s, 

4Hc). 
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IV ( cm-1, KBr): 3024 ( Vc-H aromJ; 2924 e 2856 ( Vc-H alit.); 1600 ( VC=C arom.); 1393 

(oc-H alit.); 968 (ôHC=CH trans); 807 (Yc-H 2H adjacentes)-

10.6.4 Síntese de poli(2,2"-didecilóxi-1,1',4',1"-terfenilenovinileno) (101P) 

A partir de 0,500 g (0,564 mmol) de 4,4"-bis(dibromometil)-2,2"

didecilóxi-1,1',4',4"-terfenilo (101) e, seguindo-se o procedimento descrito 

para as eletrólises preparativas no item 10.3.2, empregando potencial 

constante de - 1,8 V vs. Ag/AgBr, obtiveram-se 30 mg (0,053 mmol; 4 %) de 

fração insolúvel e 0,239 g (0,422 mmol; 75 %) de um produto solúvel, cuja 

análise de RMN de 1H revelou tratar-se do polímero 101P. 

a 

RMN de 1H (o; DMSO-d6/CDCh/TMS): 0,862 (si, 6Ha); 1,25 (m, 28Hb); 1,61 

(si, 4Hc); 4,05 (m, 4Hd); 6,61 (s, 2He); 6,81 (si, 4Hf); 7,18 a 7,38 (m, 2Hg); 

7,58 (s, 4Hh). 

IV (cm-1, KBr): 3027 (vc-H arom.); 2924 e 2855 (vc-H alit.); 1605 e 1464 

(vc=CaromJ; 1424 (oc-Halit.); 1274 (vc-o-cassim.); 1005 (vc-o-csim.); 949 (ôHC=CHtrans); 

851 (Yc-H 1 H isolado); 813 (Yc-H 2H adjacentes). 
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10.7 Preparação dos dispositivos metal/polímero/ 

metal 

10.7.1 Preparação de filmes poliméricos por spin-coating 

Sobre uma lamínula de vidro de dimensões 18 x 18 mm2 e espessura 

0,02 mm, previamente sonicada em acetona por cinco minutos, gotejaram-se 

50 µL de uma solução saturada do polímero 77P em tolueno, filtrada por uma 

membrana fluoropore 0,2 µm. A lamínula foi colocada num spin-coater, 

mantida fixa por sucção e rotacionada a velocidade controlada até secagem do 

solvente. O processo foi repetido várias vezes, sendo a espessura e qualidade 

do filme inspecionadas num perfilômetro. Os filmes assim obtidos se 

mostraram com qualidade suficiente para a construção dos dispositivos 

sanduíche. 

10.7.2 Construção dos dispositivos metal/polímero/metal (sanduíche) 

Sobre uma lamínula análoga à descrita no item 10.7.1, depositou-se 

uma camada de ouro numa evaporadora de metais. Em seguida, o polímero 

foi depositado, conforme descrito no item 10.7.1, até atingir espessura entre 

800 e 2800 Â. A Figura 10.6 ilustra esta primeira parte do processo. 

20mm 

(d f ' "~ 
l••········---¾ i 
] !,.. .____,------, l ~ "' ............. i 

9mm 

lamínula + 
lamínula ouro 

D ~ 

D 
lamínula + 
ouro + polímero 

metal 

Figura 10.6 Construção dos dispositivos metal/polímero/metal (sanduíche). 
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Para a deposição do segundo metal (alumínio), colocou-se uma máscara 

sobre o conjur:ito metal/polímero e depositou-se alumínio numa evaporadora 

de metais, conforme ilustrado na Figura 10.7, obtendo-se 14 dispositivos 

independentes. 

c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 

c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 

lamínula + ouro + 
polímero + ouro 

c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 
c::::::J c::::::J 

Figura 10.7 Deposição do segundo metal na construção dos dispositivos 

metal/polímero/metal. 

10.7.3 Levantamento das curvas I x V dos dispositivos metal/polímero/metal 

(sanduíche) 

As medidas elétricas foram efetuadas, ligando cada par de contatos 

(metal/metal), com o auxílio de "jacarés" (modelo miniatura), ao circuito 

esquematizado na Figura 10.8. 
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Figura 10.8 Circuito esquematizado nas medidas elétricas dos dispositivos 

metal/polímero/metal (sanduíche). 

Uma rampa de tensão com forma de onda triangular e freqüência baixa 

de 5 mHz foi aplicada pela fonte . O computador determinou a corrente no 

dispositivo pela lei de Ohm Ua = Vr/R) e a tensão no dispositivo por meio da 

expressão Va = VF - Vr, permitindo a construção do gráfico de I x V, conforme 

pode ser visto na Figura 8.4 (Capítulo 8). 
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Sugestões para estudos futuros 

Os polímeros preparados neste projeto de doutorado são todos inéditos 

e de difícil obtenção por outras rotas. Especialmente interessantes são os da 

família PPX, que, apesar de ser tradicionalmente considerados polímeros 

isolantes, apresentaram condutividade elétrica pós-dopagem e energias de 

lacuna proibida relativamente baixas. Isto se deve a existências de segmentos 

conjugados correspondentes às unidades bifenilênicas e terfenilênicas. Seria, 

portanto, de interesse caracterizar esses materiais eletricamente e verificar 

sua potencial aplicabilidade em dispositivos opto-eletrônicos, tais como LEDs e 

células fotovoltaicas. Parte desses estudos está em andamento nos 

laboratórios dos Profs. Drs. Ivo A. Hümmelgen (Departamento de Física -

UFPR) e Dongge Ma (Changchun Institute of Applied Chemistry, R. P. da 

China). 

A mobilidade dos portadores de carga poderia ser, muito 

provavelmente, aumentada em uma ou duas ordens de grandeza se os grupos 

laterais fossem menores. Um compromisso entre a solubilidade e a mobilidade 

pode ser encontrado por meio de um estudo, variando o comprimento dessas 

cadeias. 

Um estudo mais detalhado de filmes dos polímeros descritos nesta Tese, 

usando técnicas de ângulo de contato, de microscopia de força atômica e, 

eventualmente, difração de raios-X poderia fornecer informações sobre os 

arranjos preferenciais das cadeias e dos grupos laterais. 

Recentemente, nosso grupo iniciou uma colaboração com o grupo do 

Prof. Dr. Herman Geise da Universidade de Antuérpia, buscando a obtenção de 

sensores para narizes eletrônicos, baseados em polímeros condutores 

sintetizados em nosso laboratório. Parte dessa colaboração envolve uma tese 
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de doutorado de um colega de grupo, Eduardo K. C. Yoshikawa, que já obteve 

resultados interessantes com polímeros da família PPV de estrutura mais 

simples (uma única unidade fenilênica). É provável que os PPVs e PPXs 

bifenilênicos e terfenilênicos dêem respostas e, principalmente, seletividades 

diferentes para diversos vapores de solventes, poluentes atmosféricos, etc. 

Polímeros com substituintes menores e, portanto, menos solúveis poderiam 

ser empregados em sensores de um outro tipo de dispositivo semelhante ao 

nariz eletrônico: língua eletrônica. 

A versatilidade da síntese eletroquímica de PPXs e PPVs poderia ser 

explorada para a preparação de muitos outros polímeros que não podem ser 

obtidos pela rota de Wessling e que possuem estruturas potencialmente de 

interesse para dispositivos optoeletrônicos ( e outros). Nesse sentido, um 

projeto · de iniciação científica está em andamento em nosso grupo (pelo 

estudante Luiz Henrique J. M. C. Aguiar), e já permitiu obter um polímero 

fluorenilênico vinilênico altamente fluorescente. 
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Apêndice 4 

Fórmulas estruturais dos polímeros 
preparados 
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Apêndice 5 

, , 
Indice de formulas moleculares 

Este índice permite a localização rápida das páginas em que se discute a 

preparação de um determinado composto, bem como o procedimento 

experimental correspondente. 
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