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mostrado na figura IA. O decaimento radiativo da referida espécie é responsável

pelo espectro de emissão do polímero [5].
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Figura 1.4 - Esquema do modelo de bandas em polímeros semicondutivos.

Na figura 1.5 são apresentados os espectros de absorção e emissão

(fotoluminescência) para o poli(2-metoxi-5-hexiloxi-p-fenilenovinileno) (MH-PPV),

na forma de filme, cuja síntese será descrita no capítulo 2, em que podem ser

observados os deslocamentos entre os comprimentos máximos de absorção (510 nrn)

e emissão (595 nm).

510 nm 595 nm

!~/ ~\ ~i.o«

300 400 500 600 700 800
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Figura 1.5 - Espectros de absorção e fotoluminescência para um filme de MH-PPV.

Desde a descoberta que o PPV poderia ser utilizado como elemento ativo em

dispositivos eletroluminescentes [1], muitos estudos têm sido realizados no sentido de
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Figura 2.1 - Reações envolvidas na síntese dos derivados alcoxílados do PPV: (a) síntese do éter; (b)

síntese do dicloreto e (c) po1imerização.

A segunda ~tapa consiste na bisclorometilação do éter aromático, que é uma

reação de substituição eIetrofilica do anel aromático. A reação de clorometilação é

um processo similar a alquiIação de Friedel-Crafts de anéis aromáticos. Os reagentes

normalmente utilizados são o formaldeído e o ácido clorídrico (figura 2. 1(b)). O

mecanismo mais aceito para essa reação é o seguinte [301:
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Figura 2.5 - Espectros de infravermelho do éter aromático e do primeiro monômero do l\1H-PPV.

Tabela 2.2 - Atribuição das bandas dos espectros de FTIR do éter aromático e do primeiro monômero
do l\1H-PPV (figura 2.5), onde Vas é a defonnação axial assimétrica, Vs é a deformação axial simétrica,
8. é a deformação angular simétrica no plano e ro é a deformação angular simétrica fora do plano.

Número de onda (em'I) Atribuição
Eter

Monômero

Reação J2952

2955Vas CH3
2933

2923Vas CH2

I

- 2872
VS CH3

2862

2858VS CH2

I

1508 1516VS C=C (Ar)
1468

146685 CH2
-

1414
CH2Cl

-

1263
ro CH2CI

1232

1228VOS C-O-C
1041

(1045)1024.Ar-H e/ou VS C-O-C
I

---
875

Ar-H (com H isolado em posição meta; anel Itetrassubstituído simétrico ou assimétricoI
e/ou pentassubstituído)

825

823 (fraca)Ar-H (anel dissubstituído em posição para)
---

688vC-CI
---

609
V C-CI
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As reações envolvidas são as mesmas que aquelas da síntese do MH-PPV,

sendo que a única diferença é o comprimento de uma das cadeias laterais do anel

aromático: o grupo hexilóxi, de 6 carbonos é substituído pelo grupo dodecóxi, de 12

carbonos. Por isso, não serão reproduzidas nessa seção.

2.3.1. Síntese do p-dodecoxi-metoxi-benzeno

Reação 1: A síntese do éter aromático do MD-PPV apresentou os mesmos aspectos

da síntese do éter aromático do MH-PPV, com algumas exceções. O 1-cloro-

dodecano, (que aqui substitui o 1-cloro-hexano) e o metanol são imiscíveis a

temperatura ambiente. Antes de iniciar o refluxo era possível distinguir a fase do

cloro-dodecano sobre a mistura, mas, iniciado o refluxo, já não era possível a

distinção. Foi também observado que o p-hexiloxi-metoxi-benzeno dissolve mais

rapidamente em éter etílico do que.o p-dodecoxi-metoxi-benzeno, que precisa ser

aquecido até cerca de 30 °C para que se dissolva totalmente.

Depois da recristalização, o produto foi obtido na forma de grandes escamas

incolores, com rendimento de aproximadamente 25 %, e apresentando ponto de fusão

na faixa de 55-57 oCo Para verificar se a reação tinha ocorrido, foi obtido o espectro

de FTIR do produto da reação, a partir de uma pastilha de KBr, que apresentou as

mesmas bandas observadas no espectro do éter aromático do MH-PPV. Por não

conter nenhuma informação nova esse espectro será apenas mostrado mais adiante,

na figura 2.8, juntamente com os espectros dos produtos das primeiras sínteses do

monômero.

IFSC-USp SE~VIÇO DE BISLlOTECA
INFORMACÃO
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Figura 2.8 - Espectros de Íllfravermelho do éter aromático e dos produtos das duas primeiras reações
para obtenção do monômero do MD-PPV. Todos os espectros foram obtidos a partir de pastilhas de
KBr.

Tabela 2.6 - Atribuição das principais bandas dos espectros de FTIR da figura 2.8, onde Vas é a
deformação axial assimétrica, Vs é a deformação axial simétrica, Os é a deformação angular simétrica
no plano e ro é a deformação angular simétrica fora do plano.

Número de onda (cm- ) .Atribuição

Éter
Monômero 1Monômero 2

2954
29542956Vas CH3

2918
29182912Vas CH2

2848
28502846VS CH3, VS CH2

J512

15141510
VS C=C (Ar)

1466

14691467Os CH2; Ar-H--
14151412CH2Cl

1394
13941387Os CH3--

1261 (ombro)1261roCH2CI
1242

12321230Vas C-O-C
1178

11781180-CHr
1113

11131111Ar-H
1036

10361034Ar-H- 875 (fraca)875Ar-H (com H isolado em posição meta; anel

I

tetrassubstituído simétrico ou assimétrico e/ou
pentassubstituído)825

825---Ar-H (anel dissubstituído em posição para)
---

688687v C-C1
---

609609v C-CI
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final de 31 % (p.f = 74-78 De). o espectro de FTIR (figura 2.9) não apresenta a

absorção a 825 cm-1 característica da presença do éter e é bastante similar ao obtido

com o produto da segunda reação. A atribuição das principais bandas dos espectros

dos produtos das duas últimas reações (figura 2.9) é realizada na tabela 2.8, sendo

que as bandas mais relevantes já foram comentadas anteriormente.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Número de onda (cm-1)

Figura 2.9 - Espectros de infravermelho dos produtos da segunda, terceira e quarta reações de
obtenção do monômero do MD-PPV. Os espectros dos produtos das reações 3 e 4 foram registrados a
partir de filmes depositados sobre janelas de silicio.
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No espectro de FTIR (apresentado na figura 2.15, juntamente com o espectro

do produto da reação 3) são observadas as bandas em 611 e 688 cm-I (v C-CI), 1413

e 1263 cm-I (v CR2CI), que caracterizam a formação do composto clorometilado.

Um outro dado importante é a ausência da banda em 825 em-I, que é característica do

éter aromático. A atribuição das principais bandas do espectro é realizada na tabela

2.17.

o espectro de IR RMN (Anexo M) desse composto é semelhante ao espectro

do monômero do MD-PPV mais puro, não apresentando o pico em 6,82 ppm

característico dos prótons aromáticos do éter. A área sob os picos não é exatamente

correspondente ao número de hidrogênios na molécula, mas é muito próximo ao

valor esperado. Novamente o valor mais discrepante é aquele para os prótons

intermediários da cadeia lateral, devido ao alargamento do sinal. Na figura 2.13 está

ilustrada a estrutura do composto bisclorometilado com seus diferentes prótons

enumerados. A atribuição dos sinais observados no espectro de IR RMN é realizada

na tabela 2.15.

H3
4

Figura 2.13 - Fórmula estrutural do monômero do MHd-PPV, com seus prótons enumerados.
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Figura 2.15 - Espectro de FTIR do éter do MHd-PPV e dos produtos das reações 2 e 3, obtidos no
IFSC a apartir de tilmes depositados sobre janelas de ZnSe.

Tabela 2.17 - Atribuição das bandas dos espectros de FTIR do éter aromático e dos produtos das
reações 2 e 3 (figura anterior), onde Vas é a deformação axial assimétrica, Vs é a deformação axial
simétrica, 8. é a deformação angular simétrica no plano e (J) é a deformação angular simétrica fora do
plano.

Número de onda (em'I) Atribuição
Eter

MonômeroMonô/Vero
I

Reação 2
Reação 3

2954
29542952Vas CH3

2933

-----
Vas CH2

2917
29172916VS CH3

2862
28502848

VS CH2
, 1516

15161513VS C=C (Ar)

I
1464 147114718s CH2

---

14131413CH2Cl
---

12631261(J) CH2Cl
1243

12281226VOSC-O-C
1178

11821182-CHr
1112

11421142Ar-H
1036

10241024Ar-H ou C-O-C
---

875864Ar-H (com H isolado em posição meta; anel
Itetrassubstituído simétrico ou assimétrico e/ou pentassubstituído)825

---825
Ar-H (anel dissubstituído em posição para)

728
733735(CH2)n, com n>4

718
719717(CH2)n, com n>4

---

688688v C-Cl
---

611611V C-C1
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Capítulo 3 - Caracterizaçio dos Polfmeros

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante a

caracterização dos polímeros, cujas sínteses foram descritas no Capítulo 2. A técnica

de FTIR foi utilizada para verificar a estrutura dos polímeros. Medidas de

Cromatografia de Exclusão por Tamanho foram realizadas a fim de se investigar a

distribuição da massa molecular dos produtos de diferentes sínteses. Para a análise

térmica utilizou-se as técnicas de Calorimetria Exploratória Diferencial e

Termogravimetria e ainda a Análise Termomecânica, para informações sobre o ponto

de amolecimento dos polímeros.

3.1. ESPECTROS COPIA NA REGIÃO DO INFRA VERMELHO

Na figura 3.1 são apresentados os espectros de FTIR dos três polímeros

derivados alcoxilados do PPV preparados, que foram registrados a partir de filmes

depositados sobre janelas de silício. As principais absorções observadas, assim como

as possíveis atribuições estão mostradas na tabela 3.1.
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Figura 3.1 - Espectro de FTIR do MH-PPV (produto da reação 2), MD-PPV (produto da reação 1) e
MHd-PPV (produto da reação 1). Os espectros dos produtos das outras sínteses são semelhantes aos
apresentados.

Tabela 3.1 - Atribuição das principais bandas obseIVadas nos espectros da figura 3.1, onde Vas é a
deformacão axíal assimétrica, v, é a deformação axía1 simétrica, 8, é a deformação angular simétrica
no plan; e O) é a deformação angular simétrica-fora do plano [32] --

Número de onda (em -1) Atribuição
MH-PPV

MD-PPV• MHd-PPV
3058

30563057v CH=CH (vinil)
2953

------
Vas CH3

2930
29212923 Vas CH2

2862
28512852

VS CH3, V, CH2
1739

17401740 vC=O
1600

16001597v C=C (Ar)
1505

15041506v C=C (Ar)
1464

146414668, CH2: V Ar-H
1413

14131413 8, CH2
1353

135313548, CH3 (0-CH3)
1255

12541255 Vas C-O-C
1206

12071205 -CHz-
1040

10411043 Ar-H
969

967968C=C-H (vÍ...'1i.latrans-substituída)
I857

853856 O) Ar-H
720

720720 -(CH2k n>4
696

697696 8C=C (Ar)
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moléculas pequenas têm habilidade de permear mais facilmente através dos poros,

quando comparadas às moléculas maiores, então a velocidade de passagem das

menores através da coluna será menor. O fluxo contínuo de solvente leva a separação

das moléculas por tamanho, com as moléculas maiores sendo eluídas primeiro e as

moléculas menores, que penetraram mais profundamente nos poros, necessitam de

tempos maiores de eluição. Dessa forma, o volume de eluição, Ve, é inversamente

proporcional ao volume molecular [37].

Embora a técnica HPSEC separe as moléculas de acordo com o tamanho

molecular, com os resultados sendo apresentados como uma curva de distribuição de

tamanhos, a técnica não fornece valores absolutos de massa molecular, e surge a

necessidade de o sistema ser calibrado com padrões poliméricos monodispersos de

massa molecular conhecida. Os padrões geralmente utilizados são amostras de

poliestireno monodispersas, que são injetados no cromatógrafo e para cada um deles

é anotado o tempo de retenção na coluna, podendo-se então construir uma curva de

calibração, que é um gráfico de int~nsidade do sinal do detector por tempo de

retenção dos padrões. Obtida a curva de calibração, os valores de M neM w podem

ser calculados comparando-se o tempo de retenção das várias frações com os tempos

de retenção do padrão com valor Mi.

A fim de se determinar as massas moleculares e as polidispersividades dos

vários polímeros preparados, foram realizadas medidas de HPSEC. Para tal,

utilizou-se um equipamento Shimadzu, com detecto r de ultravioleta em 254 nm, que

pertence ao Grupo de Físico-Química Orgânica, IQSC, utilizando como padrão

amostras de poliestireno monodisperso, fluxo de eluente (THF) de 1,0 rnL/min, e três

colunas em série da marca PLGel com tamanhos de poros de 500 A, 103 A e 104 A,

respecti vamente.
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Nas figuras 3.4 e 3.5 podemos observar que os formatos das curvas de

distribuição de massa molecular do primeiro e do segundo MD-PPV obtidos

apresentam alguma similaridade. Vale lembrar para a obtenção desses dois polímeros

foi utilizado o mesmo método de adição da solução de t-butóxido de potássio, ou

seja, a base foi adicionada a uma taxa de cerca de 2 rnL/min com o auxílio de um

funil de adição.

A alta polidispersividade obtida pode ser reflexo do fato desses polímeros

terem sido submetidos a apenas uma etapa de purificação. Para elucidar se mais uma

etapa de purificação poderia alterar a polidispersividade do polímero, o último MD-

PPV preparado foi novamente dissolvido em 1HF à quente (ebulição do solvente) e

precipitado em metanol. O polímero obtido foi lavado e submetido à secagem em

dessecado r sob vácuo. Quando se obteve massa constante, foi realizada mais uma

medida de HPSEC sob as mesmas condições utilizadas anteriormente. Na figura 3.6,

os cromatograrnas das duas amostras são apresentados juntos para facilitar a

visualização das diferenças.
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Figura 3.6 - Cromatograma de duas amostras de MD-PPV. A que passou por uma única purificação é
representado pela CUlVacheia, e a CUlVatracejada representa o MD-PPV que sofreu duas purificações.
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Grupo de Físico-Química Orgânica do IQSC, as amostras foram aquecidas a urna

taxa de 10 °C/min, da temperatura ambiente até 900°C em "células" de platina.

Durante o aquecimento, as amostras foram mantidas em atmosfera de nitrogênio,

com fluxo de gás de 30 roL/mino As temperaturas de decomposição iniciais, Tid, dos

polímeros foram determinadas através da temperatura onset.

A figura 3.9 traz os termogramas de TG obtidos para os três polímeros. As

curvas são pertinentes ao segundo MH-PPV e primeiros MD-PPV e MHd-PPV

preparados, e que as curvas obtidas para os produtos das outras reações são

semelhantes às apresentadas.
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Figura 3.9 - Termograma de TG do segundo MH-PPV e dos primeiros :MD-PPV e MHd-PPV.

A temperatura inicial de decomposição, Tid, do MH-PPV, é observada em

405°C, e quando a temperatura do sistema atinge cerca de 465°C, sua perda de massa

corresponde a 60 % do total. A curva de perda de massa continua a cair suavemente

até 900°C, mas ainda restam cerca de 30 % de massa até essa temperatura Assim,

podemos dizer que o polímero é termicamente estável até cerca de 400°C.
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Figura 3.13 - Termograma de 1MA para duas amostras de um mesmo filme de MD-PPV, com carga
inicial de 50 g.

A norma ASTM [51], encontrada após a realização dessas análises, sugere que

a carga inicial aplicada seja de 20 a 50 mN (ou, aproximadamente, 2 a 5 g). Assim,

para verificar a influência da carga inicial sobre a forma dos termogramas,

realiza.rnos mais uma al1álise com outra a.rnostra retirada do mesmo filme de MD-

PPV, cujo termo grama é apresentado na figura 3.14.
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Figura 3.14 - Termograma de TMA do filme de MD-PPV, com carga inicial de 5 g.
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Na figura 3.13 observamos que amostras apresentam uma pequena diferença

de espessura e que as temperaturas de amolecimento são bem próximas (116 e

120°C). E através da figura 3.14 constata-se que uma menor carga leva a observação

da transição com maior nitidez, obtendo-se valores muito próximos de Ts. Além

disso, os valores de Ts encontrados são levemente menores que o valor de Tg para o

mesmo polímero (140 °C). Dessa forma, embora não fique confirmado que o valor Tg

do MD-PPV seja 140°C, como obtido por DSC, há fortes indícios de que ela seja

maior ou igual a 120°C.

No termograma de TMA do MHd-PPV (figura 3.15), realizado no modo

penetração, são observadas duas transições, uma em tomo de 60°C que causa uma

grande deformação no polímero, e outra em tomo de 135-150 °C, de menor

deformação. Na figura a seguir são apresentadas as curvas de deformações de duas

amostras do MHd-PPV retiradas de um mesmo filme, mas de regiões diferentes.
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Figura 3.15 - Tennograma de TMA para duas amostras (diferentes espessuras) de um mesmo filme
de MHd-PPV, com carga inicial de 5g.
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aproximadamente, 2000 rpm por 60 s. Antes de serem obtidas as imagens, os filmes

permaneceram, pelo menos, durante 12 horas sob vácuo.

As imagens de AFM foram obtidas em um microscópio de força atômica

Digital-Instruments, modelo Nanoscope lU, pertencente ao IFSC/USP, utilizando o

modo de varredura intermitente ou tapping. Medidas de espessura foram realizadas

através da varredura pelo modo contato de uma região dos filmes previamente

riscado com a ponta do instrumento. Um exemplo da imagem obtida durante esse

procedimento é apresentado na figura 4.1.

200,0 I'I~

Figura 4.1 - Imagem de AFM obtida durante o procedimento de medida de espessura, pelo modo
contato, do filme de MH-PPV obtido por casting.

Inicialmente serão apresentadas as imagens obtidas pelo modo tapping para

os diversos filmes depositados por casting. As figuras 4.2 e 4.3 são as imagens dos

filmes de MH-PPV, preparados a partir das soluções de clorofórmio e THF,

respectivamente. Os valores de rugosidades apresentados (R 111', roughness mean

square) são uma média dos valores obtidos de diferentes regiões de uma mesma

amostra. Vale lembrar que imagens de outras regiões dos filmes são qualitativamente

semelhantes àquelas apresentadas nesse trabalho.
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Figura 4.2 - Imagem de um filme de MH-PPV, preparado a partir solução de clorofórmio.

Rms = 2,69 nm.
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Figura 4.3 - Imagem de AFM de um filme de MH-PPV, preparado a partir da solução de THF.

Rms = 24,22 nm.

Nas imagens acima observamos que soluções de MH-PPV em diferentes

solventes geram filmes com diferentes morfologias, sendo que o filme obtido a partir

da solução de THF apresenta em sua superficie grandes aglomerados, resultando em

uma maior rugosidade.
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Figura 4.4 - Imagem de um filme de MD-PPV, preparado a partir solução de clorofórmio.

Rms = 1,48 nm.
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Figura 4.5 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado a partir da solução de THF.

Rms = 54,52 nm.

o fihne de MD-PPV em clorofórmio apresentou uma menor rugosidade

média (1,48 nm) que a do filme de MH-PPV no mesmo solvente (2,69 nm).

Repetindo o observado para os fihnes de MH-PPV, o fihne obtido a partir da solução

de THF é bem mais rugoso, também apresentando regiões aglomeradas, que o

preparado com clorofórmio.
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Figura 4.6 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado a partir da solução de bcnzeno.

Rms = 10,48 nm.
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Figura 4.7 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado a partir da solução de tolucno.

Rms = 6,72 nm.

Os filmes preparados a partir de solventes aromáticos apresentaram

rugosidade intermediária entre os filmes de clorofórmio e de THF. O filme obtido da

solução de benzeno é mais rugoso (R ms = 10,48 nm) que os de tolueno (R ms = 6,72

nm) e xilenos (Rms = 5,66 nm), que são muito parecidos entre si. Nesses filmes
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também são observados aglomerados que são menores que aqueles apresentados

pelos filmes preparados com THF.

o 2.5 5.0 7.5

10.0

7.5

5.0

2.5

o
10.0

100.0 OM

~M

Figura 4.8 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado a partir da solução de xilcnos.

Rms = 5,66 nm.

Nguyen et aI [48J observou através de Microscopia de Força por Varredura,

SFM, o mesmo efeito sobre a morfologia de filmes de M"EH-PPV. Os autores

sugerem que a conformação adotada pelas cadeias poliméricas em solução é mantida

durante o processo de deposição e que os filmes apresentarão uma agregação

remanescente da solução. Dessa forma, a morfologia dos filmes seria um reflexo do

grau de agregação das cadeias poliméricas em solução [48J.
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Figura 4.9 - Imagem de AFM de um filme de MHd-PPV, preparado a partir da solução de

clorofórmio. Rms = 1,71 nm.
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Figura 4.10 - Imagem de AFM de um filme de MBd-PPV, preparado a partir da solução de THF.

Rms = 87,37 nm.

Para o MHd-PPV são observados os mesmos aspectos que para o MH-PPV e

o MD-PPV. Enquanto o valor de Rms para o filme preparado com clorofórmio é

muito próximo ao valor encontrado para os outros polímeros, a R 111' para o filme

MHd-PPV/THF (87,37 nm) é bem maior que a dos anteriores.
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Figura 4.11- Imagem de AFM de um filme de MHd-PPV, preparado a partir da solução de benzeno.

Rms = 26,11 nm.
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Figura 4.12 - Imagerp de AFM de um filme de MHd-PPV, preparado a partir da solução de tolueno.

Rms = 3,47 nm.

Como já fora observado no caso do MD-PPV, os filmes de MHd-PPV

preparados a partir de solventes aromáticos apresentam valores de Rms

intermediários aos valores encontrados para os filmes de MHd-PPV/clorofórmio e

MHd-PPV/THF.
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Figura 4.13 - Imagem de AFM de um filme de MHd-PPV, preparado a partir da solução de xilenos.

Rms = 6,40 nm.

Para facilitar a visualização das diferenças, na tabela 4.1 estão listados os

valores da rugosidade média obtidos para os filmes dos três polímeros em diferentes

solventes.

Tabela 4.1 - Valores de Rms obtidos por AFM, modo tapping, para os diversos filmes preparados.

Solventes
Rms (nm)

MH-PPV

MD-PPVMHd-PPV

CHCI)
2,691,481,71

THF
24,2254,5287,37

Benzeno

-10,4826,1 J

To\ueno

-6,723,47
Xilenos

-5,666,40

Na tabela 4.1 vemos que os filmes preparados com clorofórmio são os que

apresentam menor rugosidade. Comparando-se os filmes preparados com um mesmo

polímero, aqueles em que o THF é o solvente são os mais rugosos dentro da série e,

dentre esses a rugosidade aumenta do MH-PPV para o MHd-PPV, ou seja, conforme

cresce o tamanho da cadeia lateral. Soluções preparadas com solventes aromáticos
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Figura 4.14 - Imagem de AFM de um filme de MH-PPV, preparado por spin-coating a partir da

solução de CHCll. R ms = 2,16 orn.
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Figura 4.15 - Imagem de AFM de um filme de MH-PPV, preparado por spin-coating a partir da

solução de THF. Rms = 7,32 orn.

Nas imagens acima vemos que novamente o filme preparado com THF

apresenta aglomerados em sua superficie, resultando em uma maior rugosidade. Ao

contrário do que ocorre quando os filmes são depositados por casting, esses parecem

não recobrir uniformemente todo o substrato.
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Figura 4.16 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado por spin-coating a partir da

solução de CHC1;1.' Rms = 2,91 nm.
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Figura 4.17 - Imagem de AFM de um filme de MD-PPV, preparado por spin-coating a partir da

solução de THF. Rms = 11,32 nm.

Para os filmes de MD-PPV apresentados nas figuras 4.16 e 4.17 são feitas as

mesmas observações que para os filmes de MH-PPV preparados sob as mesmas

condições (figuras 4.14 e 4.15). Nota-se ainda que os filmes preparados com MD-

PPV são mais rugosos que os anteriores, como pode ser conferido na tabela 4.3.
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xileno). Os espectros de absorção e emissão são apresentados nas figuras 4.18, 4.19 e

4.20.
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Figura 4.18 - Espectros de absorção e emissão dos filmes de MH-PPV preparados à partir de
soluções do polímero em clorofórmio e THF.
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Figura 4.19 - Espectros de absorção e emissão dos filmes de MD-PPV preparados à partir de
soluções do polímero em clorofórmio, THF, benzeno, tolueno e xileno.

Os filmes de MH-PPV apresentaram máximo de absorção em 510 nm quando

o clorofórmio foi utilizado como solvente, e em 520 nm para o filme obtido a partir

da solução de THF. Esse deslocamento da absorção do filme de THF para maior
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comprimento de onda, que também é observado para os filmes de MD-PPV e MHd-

PPV, como veremos a seguir, deve-se provavelmente às diferenças nas conformações

adotadas pelas cadeias políméricas nos dois sol ventes.
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Figura 4.20 - Espectros de absorção e emissão dos filmes de MHd-PPV preparados à partir de
soluções do polímero em clorofórmio, THF, benzeno, tolueno e xileno.

Na tabela 4.4 estão lístados os valores dos comprimentos de onda de máxima

absorção e emissão, em nm, para os filmes políméricos preparados a partir de

diferentes solventes.

Tabela 4.4 - Comprimentos de onda em que são obseIVados os máximos de absorção, À.max abs, e

emissão, À-m.x emis, para os filmes de MH-PPV, 1v1D-PPV e MHd-PPV preparados utilizando-se
diferentes solventes.

Solvente MH-PPVMD-PPVMHd-PPV
Àmaxabs

ÀmaxemísÀmaxabsÀmaxemísÀmaxabsÀmoxemís I

CHCh

510595515600515.-. I

585 ITHF
520595520600520
590 I

Benzeno

--500595510
585 I

Tolueno

--500
I590 510585I

Xileno

--500595515590I
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soluções quanto os filmes foram protegidos da luz. Ao final do processo foram

obtidos filmes homogêneos, mas com diferentes espessuras devido às diferentes

viscosidades e densidades das soluções, que não permitiram aplicar a mesma

quantidade de material (em volume) em todos os filmes.

A variação da concentração de cromóforos em função da exposição à luz foi

acompanhada pela espectroscopia na região do UV-Vis. Os espectros de absorção no

UV-Vis antes da exposição à luz, são apresentados na figura 4.23, onde podemos

observar que todos os filmes apresentaram máximo de absorção na faixa de 510 a

520 nm, com intensidades de absorção variáveis. Os pequenos picos em 600 nrn e os

"degraus" em 370 nrn, presentes nos espectros de absorção, são respostas aleatórias

devido a problemas intrínsecos ao equipamento na troca de filtros e lâmpadas,

respectivamente, nesses comprimentos de onda.

Após serem obtidos os espectros iniciais (figura 4.23), os filmes foram

submetidos à fotodegradação através da exposição à luz branca de uma lâmpada de

50 W, colocada a, aproximadamente, 30 cm dos filmes que se encontravam em

contato com o ar atmosférico, como mostra a figura 4.22. Foram registrados

espectros de UV-Vis após a iluminação por determinados períodos de tempo. Foi

observado que com o aumento do tempo de iluminação, houve a deslocalização do

máximo de absorção para menores comprimentos de onda e a diminuição da

intensidade de absorção, que indicam a diminuição da conjugação do polímero

através da quebra da dupla ligação vinílica, como observado por FTIR [69].

~âmpada
/Filme

Figura 4.22 - iluminação dos filmes políméricos submetidos à fotodegradação.
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Figura 4.23 - Espectros de absorção no UV-Vis para os filmes de (a) MH-PPV, (b) MD-PPV e
(c) MHd-PPV preparados utilizando diversos solventes, antes de serem expostos à luz.

A lei da velocidade de primeira ordem é descrita pela equação [73]:

-d[CJldt = k[C]o,
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Figura 4.24 - Gráficos de ln (1/10) para 'os filmes MH-PPV depois de determinados períodos de
exposição à luz, As linhas tracejadas indicam a melhor reta que passa através dos pontos.
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Figura 4.25 - Gráficos de ln (1110) para os filines MD-:ePV depois de determinados períodos de
exposição à luz. As linhas tracejadas indicam a melhor reta que passa através dos pontos.
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Figura 4.26 - Gráficos de ln (I/Ia) para os filmes MHd-PPV depois de determinados períodos de
exposição à luz. As linhas tracejadas indicam a melhor reta que passa através dos pontos.

Para todos os gráficos calculou-se a inclinação das retas traçadas, k, e esses

valores serão chamados de taxa de fotodegradação, e apresentados na tabela 4.5.

Uma maior taxa de foto degradação de determinado polímero indica que a intensidade

da absorção para esse filme em função do tempo de exposição à luz cai mais

rapidamente que para os outros filmes preparados, ou seja, esse se degrada mais

rapidamente que os demais.

Tabela 4.5 - Taxas de fotodegradação, em min·l, obtidas da inclinação das retas traçadas nos gráficos
das figuras 4.24,4.25 e 4.26. Os valores entre parênteses indicam o intervalo de tempo para o qual foi
determinada a taxa de fotodegradação.

3.3xlO-4

MHd-PPV
8.8xlO-4

Solventes

THF

Benzeno
Tolueno

Xi1enos

MH-PPV

2.6xlO-4 (0-1470min)
3.5xW-4 (l470-2430min)

8.3xW-4 (0-435min)
4.3xlO-4 (435-81Omin)

Polímeros
MD-PPV
5.1xlO-4

4.5x10-=4

4.9xlO-4

5.7xlO-4 (0-870min)
2.2x10-4 (870-1 590min)

1.8xlO-3 (0-180min)
5.6xlO-4 (l80-230min)

I

II

I

I

7.9x10- I

2.9xlO-- (0-195min) I

8.4xlO-4 (195-495min) I
7.9xlO-4 (0-171Omin) I

3.5xW-4 (171O-2730min) I
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Capítulo 5 - Algumas Aplicações dos Polímeros
Sintetizados

Dois dos polímeros sintetizados (MH-PPV e MD-PPV) já foram utilizados

com sucesso na fabricação de dispositivos emissores de luz em um projeto temático

(processo n° 99/05701-8) e em projetos de doutoramento (processos FAPESP nO

00/07675-3 e n° 97/06083-0) e o terceiro está em fase de testes.

A figura 5.1 é uma foto ilustrando a fotoluminescência de uma solução de

MH-PPV (preparado durante esse trabalho de mestrado) em clorofórmio, emitindo na

região do laranja avermelhada quando excitada com laser.

Figura 5.1 - Fotoluminescência de uma solução de MH-PPV em clorofórmio excitada com laser.
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Na figura 5.2 é apresentado um dispositivo do tipo LED de um filme de MH-

PPV, emitindo luz quando é aplicada uma tensão entre dois eletrodos.

Figura 5.2 - Foto ilustrando a eletroluminescência de um filme de MH-PPVem um LED.

A seguir serão citados os trabalhos envolvendo a síntese e a caracterização de

propriedades dos polímeros sintetizados, que foram apresentados por nós em alguns

eventos, e também os trabalhos realizados em conjunto com outros alunos do Grupo

de Polímeros.

Participação em Eventos:

- Sixth Intemational Conference on Frontiers of Polymers and Advanced
MateriaIs, realizada de 4 a 9 de março de 2001 no Recife/PE, com apresentação do
trabalho "Solvent effects on the photodegradation of a PPV derivative", publicado na
Molecular Crystals and Liquid Crystals, v.347, p.475-480, 2002.

- XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, realizado de 15
a 19 de maio de 2001, em São Lourenço/MG, com apresentação do trabalho "Estudo
dafoto-oxidação do poli(p-fenileno-vinileno} e derivados",

- IV Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais, com apresentação do
trabalho "Estudo da morfologia de filmes poliméricos eletro/uminescentes por
Microscopia de Força Atômica", realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2001,
em São CarloslSP.
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Capitulo 6 - Conclus6es

Foi possível preparar três polímeros, solúveis em solventes orgânicos, com

diferentes cadeias laterais sendo que essas influenciam principalmente características

como temperatura de transição vítrea e morfologia dos filmes poliméricos, e, em

conseqüência desta última, influenciam o formato dos espectros de emissão e o

processo de degradação.

A seguir são enumeradas as conclusões tiradas de pontos específicos do

trabalho apresentado:

1. A preparação dos éteres, embora apresentando baixos rendimentos em alguns.
casos, não apresentou maiores dificuldades para ser realizada

2. A otimização das sínteses dos monômeros em termos de rendimento e pureza

dos produtos finais ainda precisa ser melhor explorada, pois variáveis como número

de adições de reagentes e tempo de refluxo mostraram-se extremamente importantes

e devem ser ajustadas a cada composto a ser preparado.

3. A presença de impurezas no monômero (essencialmente o éter reagente

residual) pode ser rápida e claramente identificada através dos espectros de FTIR

pela presença da banda de 825 em-I.




















































