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Introdução 

Polímeros conjugados como os derivados do grupo 
polifluoreno são bons candidatos para a fabricação 
de dispositivos emissores de luz, por emitirem na 
região do azul e por apresentarem alta estabilidade 
térmica, óptica e oxidativa quando comparado a 
outros polímeros. Tais dispositivos ainda não são 
viáveis devido à possibilidade de degradação que o 
grupo apresenta, sendo que esta diminui sua 
eficiência de emissão. Dessa forma, a inserção do 
polímero em uma matriz permite o rearranjo da 
cadeia e consequentemente uma possível melhora 
de emissão. Dentre as matrizes, destacam-se as de 
híbridos orgânicos-inorgânicos (HOI), formados pelo 
processo sol-gel.

1
 O sinergismo entre o polifluoreno 

e a matriz híbrida permite o aparecimento de novas 
propriedades térmicas e opticas.

2,3
 

O presente trabalho estuda a interação entre a 
matriz híbrida orgânica-inorgânica (HOI) de diureasil 
U(600), contendo diferentes concentrações de 
Poli(2,7- dioctilfluoreno-co-fenileno)  (PF) através 
das técnicas de espectroscopia vibracional na 
região do infravermelho (FTIR) e análise térmica 
(TG/DTG). 

Resultados e Discussão 

O PF foi sintetizado através da reação de Suzuki 
4
 e 

posteriormente introduzido na matriz híbrida. O 

híbrido orgânico-inorgânico contendo diferentes 

proporções de PF (0%, 1%, 5% e 10%) foi 

sintetizado através do processo sol-gel, obtendo-se 

monolitos flexíveis.  

Os espectros de FTIR dos HOI/PF apresentaram 

bandas características do HOI (1645 cm
-1

 e 1565 

cm
-1

 – amida I e II respectivamente) e do PF (845 

cm
-1

, referente à deformação C-H do anel 

aromático) e uma banda em 2130 cm
-1

, presente 

somente nos HOI/PF, normalmente atribuída à 

nitrila (C=N), sugerindo uma possível interação 

química entre PF e HOI.  

A análise de TGA/DTG revelou um aumento da 

temperatura máxima de degradação dos 

compósitos, com relação ao polímero puro, o que 

sugere aumento da estabilidade térmica do PF 

quando inserido na rede HOI, Tabela 1. Tal 

resultado pode estar relacionado a uma interação 

do polímero com a matriz híbrida, que serve como 

proteção, impedindo o contato com o oxigênio, o 

que dificulta a degradação do copolímero.  

 

Tabela 1. Valores das temperaturas dos eventos de 

degradação térmica e porcentagem final do HOI/PF. 

 
%PF na 

matriz 

T de máximo de 

degradação 

% massa à 

800°C 

0 378 17,7 

1 374 18,3 

5 374 17,8 

10 373 20,0 

100 340 1,5 

 

Conclusões 

Pode-se dizer que a incorporação do PF em matriz 

HOI resultou em aprimoramento das propriedades 

térmicas do PF. Os compósitos mostram a 

influência de ambos os materiais, fato este 

verificado pela presença das bandas características 

dos mesmos na análise de FTIR e maior 

estabilidade térmica quando comparado com os 

materiais puros. 
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