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Introdução 

Polímeros condutores com propriedades ópticas são 
bons candidatos para aplicação em dispositivos 
luminescentes

1
. O estudo de polímeros derivados do 

grupo fluoreno é de grande interesse devido a sua 
versatilidade na emissão de cores e seu alto 
potencial de formar polímeros solúveis

2
. Entretanto, 

a grande fragilidade perante a degradação e 
oxidação dificulta sua implantação

3,4
. Estudos 

demonstram que a incorporação do polímero em 
matrizes inorgânicas e argilas montmorilonitas 
organofílicas (OMMT) têm suas propriedades de 
estabilidade térmica e mecânica, resistência a 
agentes químicos, estabilidade frente à 
fotodegradação melhoradas, quando comparadas 
com o polímero puro

5
.  

Desta forma, com o objetivo de melhorar as 
propriedades de emissão e estabilidade térmica, o 
presente trabalho estuda os efeitos de emissão de 
um polímero conjugado numa matriz inorgânica 
quando submetido a diversas temperaturas.  

Resultados e Discussão 

Os híbridos foram preparados por dois diferentes 
métodos de incorporação: via úmida (separação do 
polímero da solução por filtração e rotoevaporação) 
e mistura física (processo mecanoquímico). Utilizou-
se o copolímero poli(9,9-dioctilfluoreno)-co-fenileno 
(PF) obtido via reação de Suzuki

6
, e a argilas 

montmorilonita organofílica (modificada com o 
brometo de hexadeciltrimetil amônio (HDTMA-Br) na 
proporção de 1:1 (em relação à capacidade de troca 
catiônica). As soluções do PF/OMMT (solvente 
CHCl3, 3,75x10

-5
g/mL) foram aquecidas por 15 

minutos de 25 a 150° C (a cada 25° C) em uma 
estufa e avaliou-se a eficiência de emissão 
excitando as amostras em 316 nm.  
Observou-se que os híbridos preparados pelo 
método via úmida rotoevaporação e mistura física 
apresentaram intensidade de emissão 
(fluorescência) superior ao PF puro. Isto pode estar 
atribuído a melhor organização do material 
polimérico na matriz inorgânica.  
A Figura 1 apresenta dados comparativos de 
intensidade de emissão para o pico máximo 
observado (360 nm) nos espectros de emissão 

obtidos. Para o estudo de degradação pôde-se 
observar que após 100° C, em todos os casos, 
obteve-se uma melhora de intensidade de emissão, 
fator que pode estar relacionado com a evaporação 
de solventes e o rearranjo do material polimérico no 
interior da argila. 
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Figura 1. Comparação das intensidades de emissão 
para o comprimento de máximo (360 nm) observado 
nos espectros de emissão com excitação em 
316nm. 

Conclusões 

Com os resultados obtidos podemos dizer que a 
incorporação do PF na matriz inorgânica OMMT 
contribuiu para uma melhora de emissão.  
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