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Introdução 
A busca por materiais e arquiteturas para aplicação 

em células fotovoltáicas baseadas em polímeros 
conjugados (PC) é um campo de pesquisa que tem 
hoje o grande desafio de produzir células de alta 
eficiência (>10%)1. Com o intuito de investigar a 
possibilidade de nanofolhas de óxido de grafeno 
reduzido (RGO) atuarem como “armadilhas de 
elétrons” em compósitos com PC, neste trabalho 
foram desenvolvidos compósitos utilizando poli(3-
dodeciltiofeno) (P3DT) com diferentes proporções 
em massa de RGO (2, 4 e 6 % w/w). Estes foram 
caracterizadas por espectroscopias no 
infravermelho (FTIR), no visível (Vis) e Raman. 
Foram também investigados por 1HRMN, 
microscopias de varredura e de transmissão. Os 
perfis de emissão foram determinados por 
fotoluminescência (PL) e o comportamento 
eletroquímico foi avaliado. 

Resultados e Discussão 
O P3DT foi obtido pela polimerização oxidativa do 

monômero 3-dodeciltiofeno com FeCl3 (1:4). GO e 
GO-reduzido (RGO) foram obtidos conforme 
descrito na literatura2. O RGO foi disperso com o 
uso de ultra-som de banho e o P3DT dissolvido à 
parte, ambos em tetrahidrofurano. Os compósitos 
foram obtidos por co-precipitação do P3DT e RGO. 
Todas as amostras apresentaram no FTIR as 

bandas características do polímero, Figura 1. Foi 
observado para os compósitos, o aparecimento da 
banda em ~1434 cm-1 (região a) de ν-C=C de anel 
aromático, que sugerem interações do tipo π-π 
entre a matriz polimérica e o RGO. Além disso, a 
banda em torno de 1300 cm-1 que aparece para o 
P3DT puro (c) não é mais observada nos 
compósitos, e a banda de 1070 cm-1 do P3DT puro 
é deslocado para ~1.037 cm-1 (região e), evidência 
de que existem interações do tipo CH2-π entre o 
polímero e o RGO. O 1HRMN indicou que o P3DT 
apresenta alto grau de regiorregularidade do tipo 
HT-HT. As medidas de PL mostraram uma 
diminuição da intensidade de emissão dos filmes 
dos nanocompósitos em comparação ao P3DT puro, 
Figura 2. Estes dados corroboram as demais 
caracterizações e indicam que o RGO pode atuar no 

processo de dissociação de éxcitons de PC como o 
P3DT, permitindo que elétrons possam circular 
através de um circuito externo, viabilizando a 
aplicação destes nanocompósitos em células 
fotovoltáicas. 
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Figura 1. Espectro na região do infravermelho do 
P3DT puro e dos nanocompósitos com RGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Espectros de PL do P3DT puro e dos 
nanocompósitos com RGO. 

Conclusões 
Nanocompósitos P3HT/RGO foram preparados e 

suas caracterizações indicam interações entre a 
carga nanométrica e a matriz polimérica, sugerindo 
a sua utilização em camada ativa de células 
fotovoltáicas poliméricas. 
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