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Introdução 

Os polímeros condutores descobertos no final da 
década de 70 provocaram uma revolução na 
construção de dispositivos eletrônicos. Hoje estes 
materiais vêm sendo amplamente estudados para a 
substituição de materiais tradicionais na construção 
de tais dispositivos. Dentre os polímeros condutores 
uma classe que se destaca é a dos politiofenos. Os 
politiofenos apresentam inúmeras vantagens tais 
como alta absorção de luz na região do visível e 
ultravioleta, alta cristalinidade e estabilidade. No 
entanto, ainda há muito por fazer na pesquisa 
fundamental sobre a síntese e caracterização de 
novos derivados de politiofenos visando a sua 
aplicação tecnológica. Uma alternativa viável para 
aumentar a eficiência de tais dispositivos é a síntese 
de copolímeros de tiofenos com selenofenos. A 
inserção de monômeros selenofenos pode ajudar a 
aumentar a conjugação da cadeia polimérica e, 
consequentemente à eficiência dos dispositivos 
preparados com estes copolímeros. Deste modo, 
neste trabalho foram preparados o monômero 3-
hexilselenofeno para a posterior polimerização e 
também a sua copolimerização com o ácido 3 
tiofeno acético.  

Resultados e Discussão 

O monômero 3-hexilselenofeno (3HS) foi preparado 
através da reação do 3-iodoselenofeno com o 
brometo de 3-hexilmagnésio, a Figura 1 a presenta 
a rota sintética utilizada. O monômero foi 
caracterizado por espectroscopia de FT-IR e 
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Figura 1. Rota sintetiza utilizada no preparo do 3-
hexilselenofeno, onde R= C6H13. 
 

A polimerização do monômero 3HS foi então 

realizada pela rota sugerida por Sugimoto et.al.
1
, 

neste procedimento é utilizado o FeCl3 como agente 

oxidante. O poli(3-hexilselenofeno) (P3HS) formado 

apresentou um baixo rendimento de 33% quando 

comparado com o poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) que é 

de 88%. Os espectros de FT-IR comprovaram a 

formação dos polímeros, ambos são semelhantes, 

como pode ser observado na Figura 2, e 

apresentam as absorções características do 

(P3HT)
2
. Já o espectro de UV-Vis do P3HS 

apresenta um máximo de absorção em 400 nm 

enquanto que o P3HT em 435 nm, esta diferença 

pode ser ocasionada pela melhor interação do P3HT 

com o solvente utilizado. Adicionalmente foi 

preparado um copolímero utilizando os monômeros 

de 3HS e 3TAA. Este tipo de copolímero apresenta 

uma separação de fases o que pode favorecer a 

separação dos éxcitons em dispositivos eletrônicos. 

O espectro de FT-IR também confirmou a formação 

deste copolímero (Figura 2).  

 
Figura 2. Espectro de FT-IR dos polímeros e do 
copolímero preparado. 

Conclusões 

Foram preparados com sucesso os polímeros poli(3-
hexilselenofeno) (P3HS) e o poli(3-hexiltiofeno) 
(P3HT),  e também o copolímero poli(ácido 3-
tiofenoacético-s-3-hexilselenofeno, P(TAA-s-3HS). O 
monômero de 3HS bem como seu polímero foram 
preparados com sucesso. O P3HS apresenta 
propriedades físicas químicas semelhantes ao do 
P3HT. Adicionalmente o copolímero P(TAA-s-3HS)  
preparado apresenta separação de fases, o que 
pode favorecer a separação de éxcitons em 
dispositivos eletrônicos.  
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