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RESUMO
O presente trabalho teve origem em resultados preliminares que indicaram que a
adição de nanopartículas de TiO2 em filmes de polianilina, quando a deposição ocorreu a pH
5.9, promoveu uma mudança no estado de oxidação da polianilina e um aumento nas
densidades de corrente. Destes resultados surgiu a pergunta: será que estas mudanças
ocorreriam para qualquer tipo de nanopartícula? Ou seja, são essas mudanças devidas apenas
ao tamanho reduzido (elevada razão entre a área e o volume) das nanopartículas ou dependem
também de sua composição química. Para tentar responder essa pergunta, selecionamos outras
nanopartículas(dióxido de silício e ouro) e verificamos os efeitos da sua adição no depósito de
filmes de polianilina. Neste trabalho, nanopartículas de dióxido de silício e ouro foram
adicionadas à filmes de polianilina eletrodepositados a diferentes pH’s. Os filmes foram
caracterizados pelas técnicas de microscopia de força atômica, microscopia eletrônica de
varredura, espectroscopia de energia dispersiva, espectroscopia Raman, voltametria ciclíca e
espectroscopia UV-Vis. Como já verificado anteriormente, o pH da solução eletrolítica
influencia no estado de oxidação da poliananilina, na quantidade de polianilina depositada, na
morfologia dos filmes e na densidade de corrente desenvolvida pelo sistema. A adição de
nanopartículas (SiO2 e Au) não promoveu alteração significativa nas propriedades da
polianilina, indicando que a alteração observada pela presença de nanopartículas de TiO2 é
uma característica do sistema polianilina/TiO2 e não uma característica conferida pela
presença de qualquer nanopartícula.

Palavras-chave: polianilina, eletrodeposição, dióxido de silício, ouro, nanopartículas,
eletroquímica.
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ABSTRACT
The presente work originated in preliminary results that indicated that the addition of
TiO2 nanoparticles in polyaniline films, when the deposition occurred at pH 5.9, promoted a
change in the oxidation state of polyaniline and an increase in current densities. These results
arose the question: would these changes occur for any type of nanoparticle? That is, these
changes are due only to the reduced size (high ratio between area and volume) of the
nanoparticles or they also dependo on their chemical composition. To try to answer this
question, we selected other nanoparticles and verified the effects of their addition on the
deposition of polyaniline films. In this work, nanoparticles of silicone dioxide and gold were
added to electrodeposited polyaniline films at different pH’s. The films were characterized by
atomic force microscopy, scanning electron microscopy, dispersive energy spectroscopy,
Raman spectroscopy, cyclic voltammetry and UV-Vis spectroscopy. As previously verified, the
pH of the eletrochemical solution changes the oxidation state of polyaniline, the amount of
polyaniline deposited, the morphology of the films and the current density developed by the
system. The addition of nanoparticles (SiO2 and Au) didn’t promote any significant changes
in the properties of polyaniline, indicating that the change observed by the presence of
nanoparticles of TiO2 is a characteristic of the polyaniline/TiO2 system and not a
characteristic conferred by the presence of any nanoparticle.
Key-words: polyaniline, eletrocplating, silicon dioxide, gold, nanoparticles, electrochemistry.
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INTRODUÇÃO
O primeiro polímero condutor foi descoberto na década de 70 pelos pesquisadores: Dr.
Hideki Shirakawa, Dr. MacDiarmid e Dr. Allan J. Heeger. Os referidos autores
demonstraram que ao dopar o poliacetileno com iodo, o polímero apresentava
condutividade elétrica [1-4]. Depois dessa descoberta, os mesmos desenvolveram
pesquisas com o intuito de aprimorar a condutividade elétrica do poliacetileno e sintetizar
novos polímeros condutores como, por exemplo, a polianilina [5]. Essa nova classe de
polímero foi denominada como polímeros intrinsecamente condutores (ICPs – do inglês
“intrinsically conducting polymers”).
Os polímeros condutores pertencem à classe dos polímeros conjugados, os quais
apresentam uma estrutura conjugada, ou seja, alternância entre ligações simples e dupla ao
longo da cadeia polimérica [6-7]. A redução ou oxidação dessas moléculas promovem o
acúmulo de cargas elétricas (positivas ou negativas) delocalizadas em sua cadeia
polimérica. O desequilibro eletrostático é neutralizado pela incorporação de cátions ou
ânions (agentes dopantes). Como conseqüência desse processo de dopagem o polímero
passa a ser capaz conduzir carga elétrica [8].
A polianilina (PANI) é um polímero condutor que apresenta um mecanismo de
dopagem diferente em relação aos outros. O seu processo de dopagem ocorre pela
protonação enquanto em outros ICPs acontecem por oxidação ou redução. Além disso,
esse material apresenta boa estabilidade quando em presença de ar tanto no estado dopado
quanto no estado não-dopado. Outra vantagem da PANI em relação aos polímeros
condutores é a facilidade de síntese e processamento de filmes [9]. Por tais motivos, esse
material apresenta grande potencial para diversas aplicações (principalmente na área
eletrônica) despertando a atenção dos pesquisadores [10-12].

Figura 1: Estrutura da célula solar orgânica fabricado por Bejbouji et al [13].
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Um exemplo de aplicação da polianilina é em célula orgânica fotovoltaica por causa
de suas propriedades e o baixo custo de produção. Os pesquisadores Bejbouji et al.
desenvolveram uma célula orgânica fotovoltaica como ilustrada na Figura 1. Essa célula
solar desenvolvida apresenta quatro camadas. A camada de alumínio (Al) (cátodo) e a
camada de polianilina (ânodo) sobre o substrato ITO (do inglês “Indium Tin Oxide”)
desempenham a função de eletrodo no dispositivo, portando sendo responsável pela coleta
de cargas geradas na camada ativa [14]. A camada ativa é composta pela combinação do
poli(3-hexil tiofeno) (P3HT) com [6,6] fenil C61 éster metílico do ácido butírico (PCBM)
, o qual é responsável por produzir cargas livres a partir da luz incidente [14]. O P3HT e o
PCBM atuam, respectivamente, como doador e receptor de elétrons na camada ativa [13].
A célula orgânica fotovoltaica desenvolvida e estudada por Bejbouji apresentou um
rendimento de aproximadamente 2,5%, porém não promoveu um real otimização na
camada ativa [13]. Esse estudo mostrou que a polianilina é um material promissor a ser
utilizado na produção da célula fotovoltaica.
A incorporação de nanopartículas em filmes de polianilina tem sido investigada com o
intuito de melhorar as propriedades da PANI, desenvolver novos materiais e tecnologia.
Um filme composto por polianilina e nanopartículas de ouro, foi empregado como
biosensor para detectar nível de glicose [15]. Filmes de polianilina com nanopartículas de
dióxido de titânio (TiO2) foram utilizados para revestir ligas de alumínio AA2024T3 e
apresentaram uma densidade de corrente duas ordens de grandeza menor do que filmes
sem nanopartículas. Portanto, a liga de alumínio AA2024T3 teve sua resistência à
corrosão aumentada [16].

A literatura também mostra que a incorporação de

nanopartículas de prata na polianilina, promovendo uma melhoria na condutividade
elétrica e na propriedade elétrica quando comparada com a PANI pura [17].
A motivação desse trabalho foi à pesquisa realizada por Filho et. al.[18]. Nessa
pesquisa Filho et. al. analisaram a influência das nanopartículas de dióxido de titânio nos
filmes de polianilina eletropolimerizados a diferentes pHs (1,5; 3,9 e 5,9).

Eles

observaram que filmes de polianilina com nanopartículas de TiO2 depositados a pH 5,9
apresentaram maior densidade de corrente elétrica do que o filme de polianilina pura
produzido sobre as mesmas condições de eletrodeposição. Além desse fato, ocorreu uma
mudança no comportamento óptico desse filme, já que houve uma mudança no estado de
oxidação da polianilina. O filme de polianilina pura depositado a pH 5,9 encontra-se
totalmente oxidado (pernigranilina), enquanto o filme de polianilina com nanopartículas
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de dióxido de titânio encontra-se no estado semi-oxidado e dopado (sal de esmeraldina).
Para os outros pHs analisados por Filho et. al.[18], não ocorreu alteração significativa no
comportamento eletroquímico, óptico e na condutividade elétrica nos filmes de polianilina
com nanopartículas de TiO2 quando comparados aos filmes de PANI pura. Baseado nesses
resultados, surgiu a seguinte pergunta: será que estas mudanças ocorreriam para qualquer
tipo de nanopartícula? Ou seja, essas mudanças são devidas apenas ao tamanho reduzido
(elevada razão entre a área e o volume) das nanopartículas ou dependem também de sua
composição química.
O objetivo desse trabalho é a produção de filmes de polianilina e filmes de polianilina
com nanopartículas dióxido de silício e ouro por meio da técnica de eletrodeposição
pulsada a diferentes pHs (1,5 ; 3,9 e 5,9) e realizar a caracterização desses filmes por meio
das seguintes técnicas: voltametria, Espectroscopia UV-Vis, Microscopia de Força
Atômica, Espectroscopia Raman, Microscopia Eletrônica de Varredura, Difração de
Raios-X e Espectroscopia de Energia Dispersiva. A partir dos resultados obtidos pelas
técnicas de caracterização, o presente trabalho pretende avaliar se a incorporação das
nanopartículas de SiO2 e de ouro foram satisfatória e se essas incorporações promoveram
alguma mudança no estado de oxidação, comportamento eletroquímico, comportamento
óptico, densidade de corrente e morfologia nos filmes.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
POLIANILINA
Os polímeros eram classicamente conhecidos como materiais isolantes. Com o avanço
das pesquisas na área da ciência dos materiais, pesquisadores descobriram que alguns
polímeros quando dopados se tornavam condutores elétricos (conhecidos como polímeros
condutores intrínsecos) [19, 20]. Essa nova classe de material possui propriedades
elétricas e eletroquímicas semelhantes às dos semicondutores e metais [21,22].
O polímero condutor que vem se destacando em relação aos outros é a polianilina
(PANI) em virtude das seguintes características: estabilidade no meio ambiente [12], boa
estabilidade química, boa condutividade elétrica, baixo custo de produção [23], alta
estabilidade térmica, perda de condutividade apenas em altas temperaturas [24], facilidade
de síntese e mecanismo de dopagem [25]. Além disso, a PANI apresenta as seguintes
aplicações: catalisadores, sensores, baterias, capacitores, dispositivos eletrocrômicos,
atuadores, células fotovoltaicas, diodos orgânicos, etc. [12, 23-27].

Figura 2: Estrutura geral da base de polianilina[28].

A estrutura geral da base de PANI está ilustrada na Figura 2. Onde a letra x representa
a porcentagem de amina (o nitrogênio o qual possui três ligações simples) presente no
polímero, enquanto 1-x representa a porcentagem de imina (o nitrogênio o qual possui
duas ligações simples e uma ligação dupla) presente. Note que 0 ≤ x ≤ 1. A letra n
representa o grau de polimerização [29]. A partir do valor de x são determinados os três
estados de oxidação da base PANI. Se x for igual a 1, significa que a molécula está
totalmente reduzida (leucoesmeraldina). Quando o valor de x for igual a 0,5 significa que
a quantidade de imina é igual à quantidade de amina, ou seja, o polímero se encontra
parcialmente oxidado e reduzido (esmeraldina). O último estado de oxidação da PANI é
quando ela está totalmente oxidada (pernigranilina), portanto contém apenas imina [27,
29, 30].
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Figura 3: Estados de oxidação da polianilina [31].

A condutividade elétrica bem como a coloração da polianilina depende do seu estado
de oxidação [30]. Na Figura 3, a coloração ilustra cada estado de oxidação da PANI. Onde
a leucoesmeraldina, sal de esmeraldina, base de esmeraldina e pernigranilina apresentam
as seguintes colorações, respectivamente, amarelo, verde, azul e violeta [32,33]. Dentre
esses estados de oxidação apenas o sal de esmeraldina é condutora enquanto os outros são
isolantes elétricos [34].
A polianilina é dopada por meio da protonação. O processo de dopagem por
protonação converte a PANI da sua forma base para sal. Vale a pena ressaltar que cada
estado de oxidação dessa macromolécula possui a sua forma base (não-dopada) e sal
(dopada) [27].
A polianilina é dopada por reação de protonação. O processo de dopagem por
protonação converte a PANI da sua forma base para sal [33]. A protonação ocorre
preferencialmente nas iminas presentes na polianilina. Os cátions de hidrogênio
provenientes de um ácido formam uma ligação covalente com os átomos de nitrogênio.
Após a formação dessa ligação, ocorre um rearranjo da molécula e a formação do
bipoláron. Além disso, os íons provenientes do ácido são acoplados ao polímero com o
objetivo de garantir a neutralidade elétrica. Para finalizar ocorre uma redistribuição de
cargas e spin na PANI, ou seja, a formação de poláron. A Figura 4 ilustra o processo de
dopagem da esmeraldina base, como descrito nesse parágrafo [34].
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Figura 4: Processo de dopagem da polianilina em meio ácido [34].

O conceito de poláron foi introduzido por Landau em 1993 como sendo um elétron (ou
buraco) que interagem com a deformação da rede do cristal no qual está localizado [35].
Em virtude dessa interação, o poláron é considerado uma quase-partícula. Na termologia
química, o poláron é apenas um íon radical no qual possui spin ½ associado com uma
distorção do cristal [36]. O poláron também pode ser pensado como um estado ligado
formado por um sóliton carregado e um sóliton neutro [37,38]. O sóliton neutro contribui
com spin magnético (s = ½ ) enquanto o sóliton carregado fornece a carga elétrica (q = ±
e), assim resultando no poláron [37,38]. O sóliton é definido fisicamente tal como uma
carga associado com um limite ou parede de domínio, portanto tem propriedades de onda
solítaria, no qual se propaga sem deformação e dissipação de energia (velocidade
constante) [36]. O bipoláron é definido como um par de elétrons (ou buracos) associado
com uma forte deformação da rede cristalina, porém possui spin nulo [36]. Portanto,
bipoláron pode ser entendido como um estado ligado formado por dois sóliton carregado
com cargas de mesma natureza ou formado por dois polárons cujos solitóns neutros se
aniquilaram [37,38].
Durante o processo de dopagem ocorre a formação de poláron e de bipoláron. O
poláron surge como conseqüência da reação de protonação que ocorre nas iminas
presentes na molécula de polianilina. Devido ao processo de protonação da PANI, ocorre
a formação de um cátion (H+ - cátion de hidrogênio) que possui spin ½. Em razão da

7

formação do cátion, há um rearranjo interno da polianilina (Figura 4), portanto
promovendo uma distorção no segmento polimérico resultando na origem do poláron [39,
40].O bipoláron é formado quando duas iminas vizinhas são protonadas.

Figura 5: Ilustração da estrutura de banda de um polímero condutor. Em (a) a estrutura de banda do polímero
condutor na forma desdopada, em (b) a estrutura de banda do polímero com poláron e em (c) a estrutura de
banda do polímero com bipoláron (adaptado de [41] ).

A Figura 5 mostra uma estrutura de banda para um polímero (Figura 5 (a)), um
polímero com poláron (Figura 5 (b)) e um polímero com bipoláron (Figura 5 (c)). Os
polímeros condutores em sua forma desdopada são isolantes elétricos e apresenta apenas
duas bandas. Uma banda de valência (VB do inglês “valence band”) na qual está
totalmente preenchida. Além dessa banda o polímero possui uma banda de condução (CB
do inglês “conducting band” do inglês) na qual está vazia. Entre essas duas bandas há um
espaçamento conhecido como gap (gap é a quantidade de energia necessária para que o
elétron efetue a transição da VB para a CB). Quando a polianilina é dopada por
protonação, surge uma banda polarônica acima da VB e uma banda abaixo da CB
conforme ilustrado na Figura 5 (b) [36]. A explicação do surgimento dessa banda é por
causa da distorção localizada (solíton neutro) originada por causa do íon (H+) incorporado
no nitrogênio (imina) [36]. Além disso, a banda de valência possui um buraco e a banda
polarônica possui spin ½. Por esses motivos que o sal esmeraldina é considerado como a
forma condutora da polianilina. Na figura 5 (c) ilustra a estrutura de banda formada por
bipoláron. Note a banda bipolarônica possui spin 0 e apresenta um gap em relação a VB e
CB maior do que no poláron [36].
Os polárons e bipolárons estão livres para se movimentarem ao longo da cadeia
polimérica, portanto sendo responsável pela condutividade elétrica da PANI [42]. Essas
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cargas movimentam-se ao longo da cadeia, os quais promovem uma movimentação das
distorções ao longo da cadeia polimérica. Além disso, ocorre à movimentação do contraíon (adsorvidos pela PANI durante o processo de protonação), o qual acompanha o
movimento dos íon H+ [43,44].
A polianilina pode ser sintetizada através da química convencional ou pela
eletroquímica. Na síntese química, a polimerização ocorre por utilização de agentes
oxidantes, ácidos, poliácidos ou ácidos funcionalizados. A morfologia e as propriedades
da PANI são determinadas pelas condições da síntese química, o pH da solução e a
quantidade de anilina e agente oxidante utilizado [25,45]. Já na síntese eletroquímica, a
reação de polimerização ocorre por estímulos elétricos onde a polianilina é depositada
sobre um eletrodo inerte. Nesse caso a morfologia e as propriedades dessa macromolécula
sintetizada dependem da solução eletrolítica, eletrodo de trabalho e as condições da
eletropolimerização [25,46].
2.1.1 ELETROPOLIMERIZAÇÃO DA POLIANILINA
A eletropolimerização é uma reação de polimerização de um monômero a partir de
estímulos elétricos. Nesse processo os monômeros se combinam quimicamente para
formar macromoléculas.
A Figura 6, ilustra o mecanismo de polimerização da anilina, proposto pelo Wei et al.
[47-49]. O monômero de anilina é primeiramente oxidado. Após a oxidação dessa
molécula pode-se formar a (amina) ou b (imina). A molécula a reage com a b formando
um dímero. Durante essa reação ocorre a desprotonação, já que ocorreu a remoção de dois
hídron (íons de hidrogênio). O dímero é oxidado e reage com a anilina formando um
trímero. Porém esse dímero pode sofrer uma desprotonação antes de reagir com o
monômero para formar o trímero. O trímero é oxidado e pode sofrer a reação de
desprotonação antes de reagir com o monômero, assim formando um tetrâmero. Esse
processo é repetido levando a formação da polianilina [47-50]. Durante a
eletropolimerização ocorre a dopagem da polianilina pelos cátions originado do ácido
presente na solução eletrolítica [51].
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Figura 6: Mecanismo de polimerização da anilina (adaptado de [50]), proposto por Wei et al [47-49].

2.2

DIÓXIDO DE SILÍCIO

Figura 7: Diagrama de fase da sílica (Adaptado de [52] ).

O dióxido de silício também conhecido como sílica é um óxido de silício com a
seguinte fórmula química SiO2. A Figura 7 mostra o diagrama de fase da sílica, mostrando
as possíveis formas cristalinas (stishovite, coesita, cristobalita, tridimita e Quartzo) no
qual ela pode possui [53]. Note que a estrutura cristalina do dióxido de silício é
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determinada pelas condições de pressão e temperatura. Além dessas estruturas cristalinas,
o SiO2 pode ser encontrada na forma amorfa [54,55]. A unidade estrutural do SiO2 é um
tetraedro, onde o átomo de silício se localiza no centro e os átomos de oxigênio nos
vértices.
As partículas de sílica extraídas de recursos naturais contêm impurezas metálicas,
portanto essas partículas não são favoráveis para avanços científicos e aplicações
industriais. Assim, é dada atenção à sílica sintética (sílica coloidal, géis de sílica, sílica
pirogênica e sílica precipitada), que é pura e produzida principalmente em formas de pó
amorfas em comparação com a sílica mineral natural (quartzo, tridimito, cristobalita) que
estão nas formas cristalinas [56]. No processo de obtenção da sílica sintética os seguintes
parâmetros são controlados: área superficial, volume do poro, tamanho do poro e diâmetro
das partículas [57].
As propriedades das nanopartículas de SiO2 dependem do seu processo e/ou precursor
através de qual ela é obtida. Alguns exemplos de características que irão influenciar nas
propriedades da sílica são: a pureza, reatividade, porosidade, forma e tamanho das
partículas [56,58].
As nanopartículas de dióxido de silício são utilizadas como revestimento de outras
partículas, matrizes de filmes finos [58,59], foto protetores. Além da possibilidade de
modificação da superfície do material podendo ser aplicado em catálise, cromatografia e
preparação de materiais luminescentes [58,60]. O SiO2 tem sido incorporado em
nanocompósitos de polímero, promovendo uma melhora significativa em suas
propriedades mecânicas [61].
2.3

NANOPARTÍCULAS DE OURO
As nanopartículas de ouro apresentam propriedades ópticas, magnéticas, bem como
eletrônicas distintas das partículas macroscópicas de ouro. Isso ocorre quando o
comprimento de onda de Broglie dos elétrons de valência é da mesma ordem de grandeza
do tamanho da própria partícula [62-64].
Diante desse pressuposto, pode-se dizer que os efeitos quânticos não são considerados
como desprezíveis para a determinação das propriedades do material [62-64]. Desse
modo, tem-se que o tamanho, a forma das nanopartículas e a distância das nanopartículas
influenciarão nas propriedades das nanopartículas de ouro [64].

11

Assim, a propriedade óptica da nanopartícula de ouro é explicada pelo fenômeno
físico conhecido como ressonância de plasmon de superfície. Tal fenômeno ocorre quando
as nanopartículas metálicas sofrem excitação de uma radiação eletromagnética, fazendo
com que a nuvem eletrônica da nanoesfera metálica (plasmon) oscile com a mesma
frequência dessa radiação [64].
Logo, a oscilação coletiva dos elétrons livres é induzida pelo campo eletromagnético
da onda incidente, dando origem à banda de ressonância dos plasmon, conforme pode ser
verificado pela Figura 8 [64,65]. Além disso, observa-se ainda que as nanopartículas de
ouro apresentam a habilidade de sofrer tal fenômeno quando estes são excitados por
radiação infravermelha ou ultravioleta [66].

Figura 8: Representação do fenômeno ressonância de plasmon de superfície quando incidido uma radiação
eletromagnética (adaptado de [67]).

O fenômeno de ressonância de plasmon de superfície é dependente do tamanho e do
formato das nanopartículas, ambiente dielétrico, temperatura e pH da solução[68,69]. Na
Figura 9 é exibida a mudança da coloração da solução aquosa em função do aumento do
tamanho das nanopartículas de ouro, observando-se que estes possuem formato esférico.
Portanto o tamanho das nanopartículas afeta em suas propriedades ópticas.

Figura 9: Diversas soluções contendo diferentes tamanhos de nanopartículas de Ouro, ilustrando a influência do
tamanho nas propriedades ópticas da solução [70].
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Em virtude das propriedades fotofísica apresentadas pelas as nanopartículas de ouro
(Au), logo permite o uso dessas nanopartículas em biodiagnósticos [71, 72]. Além dessa
propriedade, as nanopartículas de ouro possui uma boa eficiência na conversão de
radiação eletromagnética em calor. Devido a essa eficiência, as nanopartículas de ouro
podem ser utilizadas na remoção de doenças e tecidos infectados [71, 72]. As
nanopartículas de Au tem capacidade de absorver grandes quantidades de radiação-X
podendo ser usada para melhorar a terapia de câncer ou aumentar o contraste de imagem
em exames de tomografia computadorizada [71]. Além dessas aplicações as
nanopartículas de ouro são utilizadas como catalizadores [73, 74] e sistema de liberação
de drogas em organismo humano [71].

2.4

ELETRODEPOSIÇÃO
A eletrodeposição é um processo eletroquímico que promove a deposição de material
sobre uma superfície condutora ou semicondutotra. Esse processo é utilizado para
revestimento de materiais condutores/semicondutores com o objetivo de conferir
propriedades físicas e/ou propriedades mecânicas particulares à superfície, como por
exemplo, condutividade e resistência ao desgaste e resistência à corrosão [75].
Os depósitos são formados sobre o substrato por ação de uma corrente elétrica, a qual
passa em uma célula eletroquímica. Esta é composta por três eletrodos e uma solução
eletrolítica como ilustrado na Figura 10. Por sua vez, tem-se que eletrodos utilizados na
eletrodeposição são: eletrodo de trabalho, contra eletrodo e o eletrodo de referência.
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Figura 10: Desenho esquemático de uma célula eletroquímica com três eletrodos conectados a um potenciostato
ou galvanostato (adaptado de [76]).

Analisando os tipos de eletrodos apresentados, tem-se que o eletrodo de trabalho é
considerado como um aparato experimental que contém o substrato no qual será
depositado o revestimento. Por sua vez, o contra eletrodo tem a função de completar o
circuito elétrico, garantindo o fluxo de corrente elétrica entre o eletrodo de trabalho e o
contra eletrodo. Já o eletrodo de referência é o principal responsável por monitorar o
processo de eletrodeposição, controlando a tensão aplicada no eletrodo de trabalho [77].
Assim cabe salientar que, durante um processo de deposição, os três eletrodos citados
anteriormente são conectados a um potenciostato, instrumento este que controla o
potencial elétrico aplicado sobre a célula ou mesmo o galvanostato, que é um instrumento
que controla a corrente elétrica aplicada sobre a célula, fornecendo sinal elétrico de acordo
com as configurações do usuário.
Diante desse pressuposto, é correto afirmar que o sinal elétrico aplicado por um
potenciostato sobre uma célula eletroquímica pode ser de dois tipos, a saber: potencial
elétrico constante ou modo pulsado.
No primeiro modo de deposição é aplicada uma voltagem constante sobre o eletrodo
de trabalho (Figura 11 (a)); enquanto o modo pulsado é definido quando potenciostato
comuta o potencial no eletrodo de trabalho entre dois valores (E1 e E2) a fim de se ter o
sinal elétrico de maneira variada tal como de uma onda quadrada (Figura 11 (b)) [76].
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Além disso, pode-se dizer que, geralmente, o modo pulsado reduz a quantidade de bolhas
de ar formada ao redor do substrato durante o processo de eletrodeposição, gerando um
revestimento mais uniforme do que no modo potencial constante [78].

Figura 11: Ilustração do potencial elétrico aplicado em uma célula eletroquímica. Em (a) representa o modo de
potencial constante enquanto em (b) o modo pulsada (adaptado de [76]).

A Figura 12 apresenta um diagrama de bloco de um circuito eletrônico referente a um
potenciostato. Neste, observa-se que o amplificador operacional mantém a diferença de
potencial entre o eletrodo de trabalho (WE do inglês “working electrode”) e o eletrodo de
referência (RE do inglês “reference electrode”) igual à voltagem E aplicada no terminal
positivo. Logo, tem-se que esse processo é responsável por regular o potencial entre o
eletrodo de trabalho e o contra eletrodo (CE do inglês “counter electrode”) [76].

Figura 12: Esboço eletrônico que ilustra o modo de operação do potenciostato (adaptado de [76]).

Durante o processo de eletrodeposição o eletrodo de trabalho pode possuir um
potencial positivo (ânodo) ou negativo (cátodo). Quando o eletrodo de trabalho é um
ânodo, ocorre a reação de oxidação da molécula ou íon a ser depositado na interface
eletrodo\solução. Com isso, há uma transferência de elétrons da solução para o ânodo,
caracterizando a deposição anódica tal como ocorre no caso do polímero polianilina. Por
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sua vez, na deposição catódica ocorre a reação de redução da molécula ou íon depositado
sobre o cátodo, fazendo com que conseqüentemente exista uma transferência de elétrons
do eletrodo de trabalho para a solução eletrolítica, tal como ocorre no caso de metais [79].
Quando aplicado um potencial elétrico sobre os eletrodos há formação da dupla
camada elétrica (camada de Helmholtz). Neste, o sinal elétrico aplicado sobre eletrodo
promove o acúmulo de cargas em sua superfície, o que conseqüentemente faz com que
haja a apresentação dos íons solvatados (que são íons que possuem moléculas do
solvente associados devido à polaridade da água). Tais íons são de carga oposta e
tendem serem atraídos para sua superfície (como ilustrado na Figura 13), formando a
camada de Helmholtz.
A dupla camada possui um campo elétrico uniforme, já que a interface
eletrodo\solução tem um comportamento elétrico equivalente de um capacitor. É nesta
região que ocorre a reação redox (redução-oxidação). Assim, quando o íon ou a molécula
presente na solução eletrolítica for oxidada ou reduzida, ela será adsorvida pelo eletrodo
de trabalho. Além disso, a deposição do material sobre o substrato gerará um gradiente de
concentração, efetivando o transporte de massa entre o seio da solução e a camada de
Helmholtz, promovendo o fenômeno da difusão.
Logo, tem-se que a região onde ocorre a difusão é denominada como camada de
Gouy-Chapman. Além desse mecanismo de transporte de massa existente durante a
eletrodeposição, também ocorre o transporte por convecção (fluxo do fluido devido a um
gradiente de densidade) e migração (movimento dos íons presente na solução eletrolítica
devido a aplicação de um campo elétrico) [76].
A Figura 13 ilustra as camadas que surgem durante o processo de eletrodeposição
como descrito nos parágrafos anteriores. Neste, é possível notar que as moléculas de água
encontram-se associadas aos íons devido à atração eletrostática existente entre os íons e a
polaridade das moléculas de água.
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Figura 13: Ilustração da dupla camada (adaptado de [76] )

Pode-se dizer que a corrente elétrica que flui no eletrodo de trabalho pode ser dividido
em dois tipos, a saber: faradáica e não faradáica. O primeiro tipo se caracteriza pela
ocorrência da transferência de cargas entre a superfície e a solução eletrolítica, sendo que
tal processo é nomeado como faradáico porque segue a lei de Faraday. Este analisa que a
quantidade de substância que sofre oxidação ou redução em cada eletrodo é diretamente
proporcional à quantidade de corrente que passa através da célula. Já o segundo tipo,
caracterizado pelos processos não faradáico, é embasado por estruturais na interface
eletrodo\solução, como por exemplo, a adsorção e dessorção de espécies que alteram o
potencial do eletrodo e altera a composição da solução sem transferência de cargas [76].
Cabe ainda salientar que, os íons ou moléculas são adsorvidos pelo eletrodo quando
eles sofrem reações redoxes na superfície do substrato. Durante a transferência de elétrons
com a superfície as moléculas de água são desassociadas do íon. Com isso, o íon é
adsorvido pela superfície tornando-se um adátomo. Este se difunde sobre a superfície até
ser incorporado pela superfície do substrato. Contudo, deve-se dizer que tal incorporação
acontece em locais do eletrodo que são energeticamente favoráveis, sendo que nestes, os
adátomos vão se aglomerando sobre a superfície. Desta forma é realizada a
eletrodeposição de um material sobre uma superfície condutora desejada [76,79], podendo
tal processo analisado ser ilustrado por meio da Figura 14.
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Figura 14: Mecanismo de formação de deposito na superfície do substrato (adaptado de [76]).

Nesse sentido, tem-se que a formação de depósitos sobre a superfície do eletrodo de
trabalho é depende da propriedade de adesão do substrato. Tal adesão pode ser definida
como a capacidade de uma superfície ligar-se a outra quando colocadas em contato [8081], portanto quanto maior for adesão de um substrato, maior será a quantidade de
depósito formado em sua superfície. Contudo, cabe ressaltar que, essa característica do
substrato depende do grau de limpeza de sua superfície, ou seja, quanto mais limpa for à
superfície do eletrodo de trabalho melhor será a sua adesão. Por esse motivo a limpeza do
substrato é um dos principais fatores que influenciam na qualidade da eletrodeposição.
Tão logo, a partir de alguns parâmetros da eletrodeposição, vê-se que é possível
controlar as características do deposito obtido. Assim, os principais parâmetros a serem
controlados durante o processo de eletrodeposição acabam sendo os correlacionados à
temperatura da solução eletrolítica, pH da solução, à concentração das espécies a serem
reduzidas/oxidadas, ao tempo de eletrodeposição, à agitação e ao potencial elétrico ou
corrente aplicada sobre a célula eletroquímica [75,79].
Portanto, tem-se que neste trabalho foi utilizada a técnica de eletrodeposição para
produzir filme de polianilina sobre o substrato utilizado (ITO do inglês “Indium Tin
Oxide”), sendo que os únicos parâmetros de eletrodeposição alterados entre os diferentes
filmes de PANI obtidos foram o pH da solução eletrolítica (concentração de ácido
sulfúrico) e a composição da solução eletrolítica (adição de nanopartículas de dióxido de
silício e ouro).
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3
3.1

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO
VOLTAMETRIA
A Voltametria é uma técnica que se aplica um sinal elétrico (potencial) sobre o
eletrodo de trabalho e registra a corrente elétrica que está circulando na célula
eletroquímica [83]. A partir dessas grandezas elétricas é possível obter informações
quantitativas e qualitativas sobre o analito eletroativo (compostos que respondem aos
estímulos elétricos) [84].
A célula eletroquímica é composta por dois ou três eletrodos. O eletrodo de referência
(RE) é usado para controlar o potencial no eletrodo de trabalho (WE) através da diferença
de potencial entre esses dois eletrodos [85]. Já o eletrodo de trabalho é onde ocorrerão as
reações de oxidação e redução do analito a partir de um estímulo elétrico. Para evitar que
haja corrente circulando através do eletrodo de referência e reduzir os ruídos, é utilizado o
eletrodo auxiliar (AE),o qual tem a função de garantir que o fluxo de corrente ocorra entre
o AE e o WE [85]. Todos os eletrodos são conectados ao potenciostato. Esse dispositivo
eletrônico tem a função de monitorar e controlar a tensão aplicada na célula eletroquímica,
além de registrar a corrente elétrica que circula entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo
auxiliar [83].
A Figura 15 ilustra a montagem de uma célula eletroquímica, onde os eletrodos são
conectados a um potenciostato e mergulhados em uma solução eletrolítica. O potencial é
aplicado (Eapplied) entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, enquanto o eletrodo
de referência monitora a tensão no eletrodo de trabalho [83]. Através de um computador é
configurado o tipo de sinal elétrico (onda quadrada, onda triangular, pulso e entre outros)
e suas características.
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Figura 15: Esquema da célula eletroquímica (adaptado de [85]).

Quando é aplicado um potencial no eletrodo de trabalho, há um acúmulo de cargas na
interface eletrodo/solução como ilustrado na Figura 16. Nessa região (dupla camada) há
uma orientação do campo elétrico das moléculas do solvente além da presença de cátions
e ânions. Por causa desse acúmulo de cargas nessa região ela é denominada dupla camada
elétrica, porém alguns íons podem ser adsorvidos pela superfície do eletrodo de trabalho
ou pela superfície do contra eletrodo. Portanto esses íons adsorvidos possuem a mesma
carga do WE ou CE. Em conseqüência do carregamento da interface eletrodo/solução
surge a corrente capacitiva [85].

Figura 16: Esquema da dupla camada (adaptado de [85]).
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A corrente faradáica (recebe esse nome por ser descrita pela lei de Faraday – a
quantidade de substância que sofre oxidação ou redução em cada eletrodo é diretamente
proporcional à quantidade de corrente que passa através da célula eletroquímica) surge
quando ocorrem as reações de oxidação ou redução. Durante essas reações há um
transporte de carga na interface do eletrodo de trabalho/solução. A intensidade dessa
corrente é proporcional à concentração do analito [85].

Figura 17: Exemplo de voltamograma (adaptado de [86]).

O resultado gerado pela técnica de voltametria é um gráfico de corrente versus
potencial (voltamograma), como ilustrado na Figura 17. Note que este exemplo de
voltamograma apresenta dois picos. O pico Epc refere-se ao potencial de oxidação
enquanto o outro pico Epa refere-se ao potencial de redução.
3.1.1 VOLTAMETRIA CÍCLICA
A Voltametria Cíclica é quando se aplica uma tensão no eletrodo de trabalho com
certa taxa de varredura (volts por segundos) e registra a corrente elétrica gerada em função
do potencial. Normalmente a varredura é feita em dois sentidos (varredura anódica e
catódica) podendo ser feitas por n ciclos. A varredura anódica acontece quando a
varredura é feita no sentido positivo do potencial elétrico, nessa varredura ocorrem as
reações de oxidação. Enquanto na varredura catódica realiza-se no sentido inverso da
anódica, durante esta varredura ocorrem as reações de redução [85].

21

Neste trabalho a voltametria cíclica será utilizada para analisar os estados de oxidação
da polianilina e a densidade de corrente que circulará no sistema filme/solução. A
voltametria dará uma ideia da reprodutibilidade dos filmes de PANI produzidos, além de
verificar se adição de dióxido de silício provocará alguma alteração na densidade de
corrente do filme.
3.2

MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA
A Microscopia de Força Atômica (AFM do inglês “Atomic Force Microscopy) é uma
técnica que permite estudar a superfície do material através da interação entre uma ponta e
a superfície da amostra [87]. A análise da amostra é realizada durante movimentação da
sonda em relação à superfície do material. No decorrer do movimento é medida a força de
interação entre os átomos da ponta do cantiléver com os átomos da superfície. Essa
grandeza é obtida pela deflexão do cantiléver. Tal deflexão é medida pela posição do laser
refletido no fotodetector como ilustrado na Figura 18. A partir da posição do feixe
refletido nesse sensor é obtida a topografia da superfície do material analisado. Existem
três modos de operações do AFM que são: contato, não-contato e contato intermitente
[87,88].

Figura 18: Representação esquemática do Microscópio de Varredura por Sonda Mecânica (adaptado de [89]).

O modo contato é quando a ponta do cantiléver é colocada há uma distância da ordem
de separação inter-atômica em relação à superfície do material. Por causa dessa distância
entre esses dois elementos e da interação entre as camadas de valências da sonda e da
amostra, a força que atuará na alavanca (cantiléver e ponta) durante o processo de
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varredura é eletrostática repulsiva. A partir da intensidade dessa força ocorre a deflexão da
ponta, assim obtendo a morfologia do material com resolução a nível atômico [87,88].
Quando a sonda é mantida de dezenas a centenas de ângstrons da superfície do
material, o modo de operação é não-contato. A partir da alteração da freqüência de
vibração e da amplitude da alavanca provocada pelas forças inter-âtomicas atrativas (Van
der-Waals) é estudado a superfície do material. Ela é indicada para estudar amostras
macias e elásticas já que suas forças de interação são muito fracas e não há contato que
possa deformar ou riscar a amostra [87,90].
No modo intermitente, a sonda oscila sobre a superfície da amostra tocando-a
periodicamente. E modo de operação apresenta altas resoluções (~1nm) além de reduzir a
força de atrito entre a ponta e o material. A partir da freqüência e amplitude de oscilação
da alavanca é obtida a topografia do material [87].
As forças que atuam na sonda dependem da distância entre ela e a superfície do
material. Nota-se que, com o distanciamento inferior ou igual à ordem de separação interatômica, a força resultante que atuará na ponta do cantilever será de natureza repulsiva tal
como ocorre no modo de operação contato. Esse fato pode ser explicado devido ao fato da
existência de uma sobreposição entre as nuvens eletrônicas entre os átomos. Em caso da
distância estiver entre dezenas a centenas de ângstrons a força resultante que atuará do
sistema será de natureza atrativa devido a natureza das forças intermoleculares serem de
Van Der Waals. Enfim, para casos de distância superiores a 1 micrometro, a força
resultante é considerada desprezível. Através do potencial de Lennard-Jones explica-se,
teoricamente, esse fenômeno físico descrito neste parágrafo. A Figura 10 relaciona esse
potencial com os modos de operação do AFM (contato (C), não contato (NC) e contato
intermitente (CI))[87].
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Figura 19: O potencial de Lennard-Jones relacionando com os modos de operação do AFM [87].

A Figura 20 mostra uma imagem tridimensional produzida pela técnica de AFM, a
qual revela a morfologia do filme de poli(tereftalato de etileno) e da polianilina [88]. A
partir dessa técnica também é possível estimar a espessura de recobrimentos tais como de
polianilina.

Figura 20: Imagem de AFM pelo modo não contato. Vista tridimensional do degrau formado pelo recobrimento
parcial de polianilina sobre a superfície do filme de poli(tereftalato de etileno) [88].

A técnica de Microscopia de Força Atômica será utilizada neste trabalho com o
objetivo de verificar a espessura dos filmes depositados com variação do pH e presença de
nanopartículas de SiO2.
3.3

ESPECTROSCOPIA RAMAN
A Espectroscopia Raman é uma técnica espectroscópica, na qual uma luz
monocromática é incidida sobre o material e os sensores registram informações da luz
espalhada, além de ser uma técnica não destrutiva, que requer pouca ou quase nenhuma
preparação da amostra. A partir da diferença entre a energia incidente e a energia
espalhada pelas ondas magnéticas é caracterizado um material. Essa diferença energética
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representa a energia de vibração dos átomos [91]. Com base nos modos vibracionais da
amostra podemos obter informações sobre a composição química, geometria molecular,
ligações químicas, concentrações de dopagem e estrutura eletrônica.
Quando uma onda eletromagnética interage com o material, esta pode sofrer dois
tipos de espalhamento que são chamados: Raman e Rayleigh [92]. O espalhamento
Rayleigh (espalhamento elástico) acontece quando a energia da radiação incidente é igual
à energia da radiação espalhada, como ilustrado na Figura 12 pelo fenômeno (a). Já no
espalhamento Raman (espalhamento inelástico) ocorre quando a energia não é
conservada, ou seja, a diferença de energia entre a luz incidente e espalhada é diferente de
zero. Caso essa diferença de energia seja positiva, significa que alguns fótons foram
convertidos em fônons, como ilustrado em (b). Esse fenômeno físico é conhecido como
espalhamento Raman Stokes. Se a diferença for negativa ocorreu o espalhamento Raman
anti-Stokes (c), processo no qual houve aniquilação de fônons. Para finalizar quando a
energia da luz monocromática for igual ao gap eletrônico do material é denominado
espalhamento Raman ressonante (d), desde que aconteça o espalhamento inelástico
[93,94].

Figura 21: Processo de espalhamento da luz em um material. Em (a), espalhamento Rayleigh. Em (b).
espalhamento Raman Strokes. Em (c) espalhamento Raman anti-Strokes. O processo (d) é um exemplo de
Raman ressonante ( adaptado de [93]).
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Figura 22: Exemplo do espectro Raman para a filme de polianlina com grafeno[96].

O resultado gerado pela espectroscopia Raman é um gráfico de intensidade em
função do deslocamento Raman, conhecido como espectro Raman (Figura 22). Esse
espectro é característico de cada material. O deslocamento Raman é definido como o
inverso do comprimento de onda da diferença entre a radiação incidente e a espalhada
[95]. As informações importantes desse gráfico são as bandas, a partir dos quais é possível
obter informações químicas e físicas sobre o material analisado.
A Figura 22 mostra o espectro Raman de um filme de polianilina com grafeno [96].
Note que esse espectro apresenta picos em 610, 1185, 1338 (banda D), 1571 (banda G),
1818 e 2224 cm-1 [95], a partir desse espectro foi confirmado a presença de grafeno
devido a presença da banda D e da banda G, que são assinaturas espectroscópicas do
grafeno. Os picos 610 cm-1 e 1885 cm-1 são assinaturas do filme de PANI [96].
A espectroscopia Raman será utilizada nesse trabalho para verificar a qualidade e
homogeneidade dos filmes de PANI a diferentes pHs (1,5; 3,9 e 5,9), bem como verificar
se a adição de nanopartículas de SiO2 provocará alteração no estado de oxidação da PANI,
além corroborar os resultados obtidos por voltametria cíclica e UV-Vis.
3.4

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA.
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de caracterização muito
empregada para a observação da morfologia e topografia de materiais [97-99]. O
equipamento desta técnica também pode ser incorporado ao sistema de espectroscopia de
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energia dispersiva (EDS) para obter informações sobre a composição química do material
[99].
O microscópio eletrônico de varredura emite sobre a amostra um feixe de elétrons
gerado pelo aquecimento de um filamento de tungstênio. Estes elétrons são acelerados
através de um campo magnético. Após esse estágio, os elétrons passam por um conjunto
de lentes com o objetivo de focalizar na amostra. Durante o processo de varredura os
feixes de elétrons são incididos no material até que analise da superfície da amostra seja
concluída [98].
Os elétrons incididos sobre o material poderão interagir com o núcleo ou com os
elétrons presente na amostra. Na primeira há conservação de momento e energia
(elástica). Já no segundo caso, não há conservação dessas grandezas físicas (inelástica)
[97].
Quando o elétron primário interage com o material, este pode produzir elétrons
secundários e retroespalhados. Os elétrons secundários possuem uma energia inferior 50
eV [98]. Eles são gerados após a colisão inelástica entre o elétron primário e os elétrons da
camada de valência [97]. Após essa colisão esses elétrons adquirem energia suficiente
para serem emitidos da amostra. Apenas os elétrons da superfície têm energia suficiente
para serem irradiados. O feixe retroespalhado possui uma energia que varia 50 eV até a
energia do feixe incidente [98]. Nesse caso o elétron emitido é resultado das interações
elástica e inelástica [97].
Na Figura 14, as siglas ES, ERE e EP significam respectivamente elétrons
secundários, elétrons retroespalhados e elétrons primários. Essa imagem ilustra o processo
de produção dos ES, ERE e EP, como comentado no parágrafo anterior.
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Figura 23: Esquema da produção de elétrons secundários e retroespalhados [97].

Através da intensidade dos elétrons secundários, os sensores converterão essa medida
em corrente elétrica (diretamente proporcional a intensidade dos elétrons). A leitura obtida
pelo sensor é convertida em uma imagem de MEV, a intensidade máxima é representada
pela cor branca, a ausência pela cor preta e os valores intermediários serão convertidos em
tons de cinza. Portanto, gerando uma imagem tridimensional da superfície da amostra. E
essa imagem contém informações sobre a topologia e a microestrutura do material.
A Figura 24 mostra um exemplo de imagem obtida por microscopia eletrônica de
varredura. E imagem mostra a morfologia de um filme de PANI que apresenta um aspecto
rugoso.

Figura 24: Imagem de MEV da superfície da polianilina a pH 1,5 ampliada em 50000x [18].
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Nesse trabalho será utilizado a técnica de MEV para comparar a microestrutura dos
filmes produzidos com e sem adição de dióxido de silício a diferentes pHs. Além de
comparar os resultados obtidos com as imagens do Filho et al. [18]. Também verificar se
a adição das nanopartículas promove alteração na morfologia do material.
3.5

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA
A espectroscopia de energia dispersiva (EDS – do inglês “Energy Dispersive
Spectrometry”) é uma técnica em que se obtém o espectro de raio X. Este é emitido pela
amostra ao ser bombardeado por um feixe de elétrons, no qual, com base na intensidade e
na energia do espectro raio X, torna-se possível obter a composição química do material
[100,101].

Figura 25: Produção de raio X característico (adaptado de [102]).

Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o feixe de elétron incidente com energia E0
colide com o elétron da camada K. Nessa colisão inelástica, o feixe incidente tende a
transferir a energia ΔE para o elétron, adquirindo uma energia (E), que é igual à diferença
entre ΔE e a energia da camada K (Ek). Logo, é criada um buraco nesta camada, pois o
elétron foi emitido.
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Diante disso, tem-se que quando um elétron de outra camada eletrônica (camada mais
externa em relação à camada que possui um buraco de elétron) sofre um relaxamento, essa
partícula perde energia (Ex), ocupando o buraco da camada K, fato que faz com que esse
tipo de energia seja emitida em forma de raio X [100-102]. Na Figura 25 exemplifica o
fenômeno de produção de raio X descrita na análise do presente parágrafo.
.
Eq.(1)

Não obstante, a Eq.(1) descreve a lei de Moseley’s, que salienta ser a energia do raio
X característico em função do número atômico do elemento. Neste Ex é considerada a
energia característica, Z pode ser vista como o número atômico, assim como c1 e c2 são
representadas como constantes para uma dada camada.

Figura 26: Gráfico da energia de raio-X característico em função do número atômico (adaptado de [100]).

Na Figura 26 é apresentado um gráfico de energia em função do número atômico (Lei
de Moseley’s). Neste, a linha pontilhada (- -) representa a energia de excitação, enquanto a
linha contínua ( __ ) simboliza a energia de raio X característico. No entanto, cabe
salientar que, a linha de raio X característico é identificada por uma letra Romana (K, L
ou M) que simboliza a camada que contém a vacância. Já a letra grega especifica (α, β, γ,
etc.) representa o grupo que a linha pertence, bem como o número denota a intensidade da
linha dentro do grupo em ordem decrescente (1, 2, etc.) [100]. Desse modo,
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fundamentando-se na figura 26 e na Eq. 1, é possível concluir que a energia do raio X
característico é diferente para cada elemento químico, podendo-se determinar a
composição do material.

Figura 27: Diagrama do sistema EDS (adaptado de [101]).

Nesse sentido, tem-se que quando um feixe de elétrons é incido sobre a amostra no
qual promoverá a emissão do raio X característico, essa radiação é identificada pelo
detector de estado sólido, gerando-se movimento de buracos e elétrons (corrente elétrica)
no sensor. Contudo, o valor da corrente elétrica gerada é diretamente proporcional a
grandeza de energia do raio X captado pelo sensor [100], sendo que o sinal elétrico gerado
pelo detector passa por dois amplificadores (pré-amplificador e amplificador
proporcional) procedendo-se o tratamento desse sinal (minimizar o efeito do ruído e
amplificar o sinal). Após a etapa anterior, o sinal elétrico tratado é interpretado pelo
analisador de multicanal, gerando-se um histograma da intensidade em função da energia
do raio X [100-102]. Assim, o resultado gerado pela técnica pode ser visualizado e
armazenado pelo computador. A Figura 27 ilustra o princípio de funcionamento do EDS.
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Figura 28: Espectro de raio X (adaptado de [102]).

Diante desse pressuposto, tem-se que o resultado gerado pela técnica
Espectroscopia de Energia dispersiva é um gráfico (histograma) de intensidade do raio X
em função da energia, como ilustrado na Figura 28. Logo, cada pico presente no gráfico
refere-se a um raio X característico emitido pela amostra e com base no valor de energia
no qual ocorre, é determinado o elemento químico referente a essa emissão, tornando-se
possível estimar a composição química da amostra por meio dessa informação e da
intensidade da radiação. Portanto, pode-se dizer que a técnica de Espectroscopia de
Energia Dispersiva foi utilizada para verificar a composição química dos filmes
poliméricos e se houve a efetiva incorporação das nanopartículas de dióxido de silício e
nanopartículas de ouro nos filmes de polianilina a diferentes pHs.
3.6

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL (UV-VIS)
A espectroscopia UV-VIS é uma técnica utilizada para caracterizar opticamente o
material. Nesta técnica analisa-se a interação entre a radiação eletromagnética com a
amostra, através da transmitância. A transmitância (T) é definida como [103]:
Eq.(2)

Onde Io é a intensidade da radiação incidente sobre a amostra, enquanto I é a
intensidade luminosa após atravessar o material. Note através da Eq.(2) que as
intensidades são funções do comprimento de onda (λ). A transmitância é uma grandeza
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física adimensional que representa a porcentagem de luz que transpôs o material. A partir
dela, obtém-se a absorbância (A) do filme ou da solução [103]. Já que:
Eq.(3)

A absorbância também é uma grandeza física adimensional que mensura a quantidade
de radiação absorvida pelo material para um determinado comprimento de onda.
Na técnica de espectroscopia de UV-VIS, uma luz é incidida sobre o material. O
sensor registra a intensidade da radiação que atravessou o material, portanto obtendo a
absorbância para aquele dado comprimento de onda. O equipamento varia o comprimento
de onda até a análise ser concluída. O espectro da luz utilizada pelo equipamento possui
energia suficiente para promover transições eletrônicas (geralmente proporciona a
excitação de elétrons de ligação π) [104].
O resultado gerado pela técnica de espectroscopia de UV-VIS é um gráfico (Figura
29) de absorbância versus comprimento de onda. A partir desse gráfico são obtidas as
bandas de absorção da amostra. Essas bandas representam a quantidade de energia que
deve ser absorvida por um elétron, para sofrer uma transição eletrônica (do estado
fundamental para o estado excitado). E a intensidade de absorção depende principalmente
da probabilidade de transição e a energia dos orbitais moleculares [104].
A Figura 29 mostra o espectro de absorção da polianilina. O polímero apresentou dois
picos de absorção (334 nm e 631 nm). O pico 334 nm é atribuído à transição π-π*
enquanto o pico 631 nm indica a interação entre o núcleo do benzeno com a estrutura
quinoide [105].
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Figura 29: Espectro de absorção da polianilina [105].

A espectroscopia UV-VIS será utilizada nesse trabalho para analisar os estados de
oxidação dos filmes de PANI. Além de verificar se adição de nanopartículas de SiO2
promoverá alguma alteração no estado de oxidação da PANI.
3.7

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X
A Difração de Raios X é uma técnica que se aplicam raios X sobre a amostra e analisa
a radiação espalhada. A intensidade da radiação emitida pelo material é registrada em
função do ângulo de incidência, sendo que, com vistas às informações coletadas pela
técnica e o banco de dados, torna-se possível proceder à identificação das fases presentes
no material ou identificar materiais amorfos [106].
Pensando nisso, é correto afirmar que o fenômeno físico que decorre durante a técnica
é a difração. Este é um processo que tem a finalidade de constatar os fenômenos que
ocorrem pela presença dos raios X, uma vez que seu comprimento de onda é da ordem de
grandeza da separação atômica.
Tão logo, a partir do fenômeno de difração, Bragg notou que a interferência
construtiva desses raios X difratados pelo material ocorre somente quando o deslocamento
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de fase (

é igual a um múltiplo do comprimento de onda da radiação incidente

[107].
Eq. (4)

Diante desse pressuposto, tem-se que a Eq.(4) apresenta a visualização de Bragg, onde
n é visto como ordem de difração,

é visto como o comprimento de onda da radiação

incidente, d é considerada a distância entre os planos atômicos e

corresponde ao ângulo

medido entre determinados planos do cristal e o feixe incidente. A Figura 30 apresenta um
esquema do fenômeno de difração de raios X.

Figura 30:Esquema ilustrativo do fenômeno de difração de raio X [108]

Por sua vez, a Figura 30 exemplifica o fenômeno físico observado por Bragg, o qual
analisa que o feixe incidente (raios X) pode sofrer uma colisão elástica com os átomos da
amostra, perfazendo um ângulo θ. Logo, os raios X são difratados pelo material, devido ao
seu comprimento de onda ser da ordem de grandeza da distância entre os átomos. Desse
modo, a radiação refletida pelo material, sendo que a mesma será considerada construtiva
quando a defasagem da onda for igual a um múltiplo de comprimento de onda. No
entanto, cabe salientar que, apenas materiais cristalinos apresentarão interferência
construtiva, os demais apresentarão interferência destrutiva [106, 108].

35

Figura 31: Ilustração do funcionamento do equipamento de difração de raios X [109]

A Figura 31 ilustra o principio de funcionamento do equipamento de difração de raios
X. Neste a radiação de raios X é produzida através da colisão do feixe de elétrons sobre o
anodo (cobre, ferro, molibdênio, cobalto ou cromo). Contudo, o processo de produção de
raios X foi descrito na seção de Espectroscopia de Energia Dispersiva, ressaltando que a
radiação emitida pelo anodo passa através de fendas do tipo soller, que apresenta como
função diminuição da divergência axial. Posteriormente, a radiação tende a passar em
meio à fenda divergente, sendo que esta limita a divergência lateral do feixe de raios X de
maneira que a superfície da amostra receba o máximo possível de irradiação, evitando ao
mesmo tempo a irradiação do porta amostra.
Após a onda eletromagnética transpor a máscara, ela é focalizada na superfície do
material. Desse modo, os raios X são difratados pela amostra. Assim, a radiação difratada
atravessa a fenda antiespalhamento, a fenda de recebimento e a fenda soller, as quais
direcionam esse feixe ao monocromador de feixe difratado.
Tão logo, tem-se que a função do monocromador passa a ser de proceder à filtragem
do feixe difratado, ou seja, eliminar a radiação Kβ. Por fim, o sinal tende a ser constatado
pelo detector, que converterá os fótons dos raios X em pulsos elétricos que serão contatos.
Portanto, por meio da realização desse processo, será obtida a intensidade desejada de
radiação para determinado ângulo θ de incidência.
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Figura 32: Exemplo de padrão de difração (adaptado de [106]).

O resultado das medidas de raios X é apresentada através de um difratograma, tem-se
que este se apresenta sob um gráfico de intensidade versus o ângulo de 2θ (Figura 32),
onde θ é considerado o ângulo da radiação refletido pelo material, como ilustrado na
Figura 30. Os picos presentes no gráfico normalmente indicam os ângulos em que
ocorrem as interferências construtivas da onda eletromagnética.
Assim, fundamentando-se nas posições angulares, nas intensidades dos picos
difratados e no banco de dados, torna-se possível identificar as fases presentes no material
em razão de que cada composto cristalino apresenta um padrão difratométrico (conjuntos
de picos difratados) [109].
Cabe salientar que, no presente estudo tal técnica foi utilizada para averiguar se as
nanopartículas de dióxido de silício são amorfas ou possuem estrutura cristalina.
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4
4.1

METODOLOGIA
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO
Como o substrato para a deposição dos filmes de polianilina utilizou-se o vidro

recoberto por ITO (do inglês “Indium Tin Oxide” ou, óxido de índio dopado com estanho).
Segundo dados do fabricante (Delta Technologies) o óxido apresenta uma resistência elétrica
de 4 – 8 Ω.
Anteriormente ao processo de deposição eletroquímica dos filmes de polianilina, o
substrato foi limpo através do processo abaixo descrito.
Passo 1: O substrato foi inicialmente imerso em uma solução (10% v/v) de detergente
líquido para laboratórios (marca Aquet) em temperatura ambiente por 24 horas.
Passo 2: A amostra foi enxaguada em água bidestilada e seca com gás nitrogênio
(marca White Martins).
Passo 3: O substrato foi introduzido em acetona (marca Cinética) e sonicado por 15
minutos. A sonicação foi realizada utilizando o ultrassom Ultra Cleaner 1400 da marca
Unique.
Passo 4: Posteriormente o substrato foi submerso em álcool etílico (marca Synth) e
sonicado por 15 minutos no ultrassom.
Passo 5: Após esse processo, o substrato foi inserido em água bidestilada a 90º C por 5
minutos.
Passo 6: Seqüencialmente o substrato foi imerso em solução (20% v/v) de
monoetanolamina (marca Vetec) a 80º C por 20 minutos.
Passo 7: O 5º passo foi repetido.
Passo 8: Ao final, o substrato foi seco com gás nitrogênio.
Pode-se dizer que o processo de limpeza do substrato ITO é uma etapa indispensável
na preparação do substrato, uma vez que é ele que garante uma boa aderência dos filmes de
polianilina sobre o mesmo. Para finalizar a preparação do substrato ITO, foi colado no mesmo
uma fita mágica (marca Scotch). Esse procedimento foi realizado com a finalidade de
delimitar a área de deposição da polianilina sobre o ITO.
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4.2

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA
Antes de se proceder a preparação da solução eletrolítica, a anilina (marca Sigma

Aldrich) foi destilada pelo método de destilação fracionada. Esse processo foi realizado com o
objetivo de eliminar as impurezas presentes na anilina.
A Figura 33 apresenta o aparato experimental utilizado para realizar o processo de
destilação. No processo de destilação fracionada, o balão volumétrico foi aquecido por uma
manta aquecedora até uma temperatura de aproximadamente a 80ºC, sendo necessária a
utilização da bomba à vácuo para promover a evaporação da anilina a essa temperatura.
Assim, o vapor de anilina passava por um condensador que transformava esse vapor em
líquido, obtendo o produto desejado. Além disso, a anilina destilada era armazenada a uma
temperatura de 3ºC a 5 ºC, protegido de qualquer incidência de luz. A anilina destilada foi
utilizada dentro do prazo de 72 horas, a fim de evitar oxidação excessiva do monômero.

Figura 33: Montagem da destilação fracionada.

A solução eletrolítica era preparada em um balão volumétrico de 100 ml.
Primeiramente eram adicionado 0,92 mL (0,1 M) de anilina destilada e, logo em seguida era
acrescentado um pouco de água bidestilada. Em tal processo a solução era agitada antes da
adição de ácido sulfúrico, uma vez que esse procedimento evitava a formação de precipitado
na solução.
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Desse modo, para cada pH analisado eram adicionados diferentes concentrações de
ácido sulfúrico (marca Synth), a saber : 0,01 mL, 0,25 mL e 0,54 mL de ácido para obter,
respectivamente, uma solução com pH 5,9, pH 3,9 e pH 1,5. Em seguida, a solução foi
avolumada com água bidestilada e agitada, e posteriormente o pH era conferido pelo pHmetro
pH300 da marca Analyser. Ao final desse processo e antes do início da eletrodeposição, a
solução era colocada em um banho térmico para a manutenção de uma temperatura de 25ºC.
A preparação da solução eletrolítica contendo nanopartículas dióxido de silício (marca
Aldrich) foi realizada de maneira semelhante. Nanopartículas de SiO2, na quantidade de 0,151
g (0,025 M) foram adicionadas a solução. As mesmas foram acrescentadas aos poucos e
intercaladas com 3 minutos de agitação manual. A última agitação foi feita no ultrassom por
15 minutos.
O procedimento de agitação da solução eletrolítica foi realizado com a finalidade de
evitar aglomeração e melhor dispersão das nanopartículas de sílica. O pH das soluções foi
medido após esse processamento, foi adicionado ácido sulfúrico com a finalidade de alcançar
o pH desejado (pH 5,9, pH 3,9 ou pH 1,5). Ao final a solução era colocada em um banho
térmico sendo mantida a 25ºC. A Figura 34 mostra a solução eletrolítica com nanopartículas
após finalizado o procedimento descrito nesse parágrafo.

Figura 34: Solução eletrolítica com nanopartículas de dióxido de silício.

A solução eletrolítica (água bidestilada e ácido tânico) contendo 0,014 M
nanopartículas de ouro foi preparada pela professora Giovanna Machado. Nessa solução foi
adicionada 0,92 ml de anilina e medido o pH. Por fim a solução foi colocada em um banho
térmico sendo mantida a 25ºC.
4.3

ELETRODEPOSIÇÃO
A célula eletroquímica utilizada na eletrodeposição era composta por três eletrodos, a

saber: eletrodo de trabalho (ITO), eletrodo de referência (calomelano saturado (Hg2Cl2)) e o
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contra-eletrodo (fio de platina em espiral). Os três eletrodos foram imersos na solução
eletrolítica e cada eletrodo foi conectado a uma saída do potenciostato da Micro Química
modelo MQPG-01, conforme ilustrado na Figura 35.

Figura 35: Célula eletroquímica.

A configuração do sinal elétrico aplicado pelo potenciostato sobre os eletrodos da
célula eletroquímica foi realizada pelo software Sistema para Eletroquímica MQPG-P. Esse
programa é responsável por monitorar a corrente elétrica que circula a célula eletroquímica,
sendo que o modo de operação utilizado na eletrodeposição é a onda quadrada.
A Figura 36 mostra a interface do software Sistema para Eletroquímica MQPG-P e a
configuração da onda quadrada aplicada sobre a célula eletroquímica. Esse sinal elétrico
possuía um potencial superior igual a 1,1 V; potencial inferior igual a 0 V; e freqüência de 0,1
Hz. O sinal utilizado na eletrodeposição foi pulsado, uma vez que esse procedimento permitia
uma melhor eliminação das bolhas de oxigênio formadas sobre o eletrodo de trabalho,
melhorando, portanto, a qualidade dos filmes de polianilina.
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Figura 36: Tela software Sistema para Eletroquímica MQPG-P mostrando a configuração do sinal elétrica
aplicado sobre a célula eletroquímica durante o processo eletrodeposição.

Todos os filmes de polianilinas foram depositados por 15 minutos sobre o substrato
ITO, sendo este tempo escolhido para fazer comparação com trabalhos anteriores [18, 117].
A Figura 37 apresenta o resultado final da eletrodeposição da polianilina sobre o
substrato ITO quando utilizada a solução eletrolítica com pH 1,5. Visualmente os filmes são
esverdeados e uniformes, dando indicativo da deposição de filmes de polianilina no estado
dopado.

Figura 37: Filmes de polianilina depositados por 15 minutos em uma solução eletrolítica com pH 1,5.
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4.4

VOLTAMERIA CÍCLICA
A voltametria cíclica foi realizada no Laboratório de Eletrodeposição e Difusão (LED)

pertencente ao DEFIS (departamento de Física) da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP).
O comportamento eletroquímico dos filmes produzidos neste trabalho foi analisado
por meio das curvas de voltametria em solução ácida (0,1 M H2SO4). A célula eletroquímica
empregada era composta por três eletrodos (eletrodo de trabalho(filme de polianilina sobre o
ITO), contra-eletrodo e eletrodo de referência). O contra-eletrodo foi utilizado um fio de
platina em espiral, enquanto o eletrodo de referência utilizou-se de calomelano saturado. As
curvas

de

voltametria

cíclica

foram

obtidas

através

da

utilização

de

um

Potenciostato\Galvanostato modelo PGSTAT 128N da marca Metrohm-Autolab (Figura 38).

Figura 38: Potenciostato\Galvanostato modelo PGSTAT 128N da marca Metrohm-Autolab [110].

O software NOVA versão 1.10 foi usado para controlar e monitorar o
potenciostato\galvanostato. Utilizou-se o procedimento staircase cyclic voltammetry
potentiostatic utilizando os seguintes parâmetros da Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros utilizados para análise do comportamento eletroquímico dos filmes de PANI , PANI com
ouro e Pani com SiO2.

Comando

Parâmetro

Start Potential

-0,400 V

Upper Vertex Potential

0,800 V
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Lower Vertex Potential

-0,400 V

Stop Potential

-0,400 V

Number of stop crossings

2

Scan rates

0,02 V/s

Vale a pena ressaltar que o number of stop crossings corresponde ao número de vezes
que o potencial vai passar pelo potencial final (stop potential).
4.5

MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA
Medidas de microscopia de força atômica foram realizadas no Laboratório de

Nanoscopia, coordenado pelo professor Bernardo Neves, do departamento de física da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
As espessuras dos filmes de PANI, PANI com nanopartículas de dióxido de silício e
PANI com nanopartículas de ouro foram medidas utilizando o modo tapping (modo contato
intermitente) do AFM através de uma sonda PPNCHR (frequência = 330 KHz, k~40 N/m,
R~20 nm). O microscópico utilizado nas medidas de AFM foi o modelo Multimode SPM –
Nanoscope V da marca Bruker (Figura 39).

Figura 39: Microscópico modelo Multimode SPM-Nanoscope V da marca Bruker [111].

4.6

ESPECTROSCOPIA RAMAN
As medidas de espectroscopia Raman foram realizadas no Laboratório Multiusuário de

Caracterização e Processamento de Nanomateriais (LCPNano), gentilmente disponibilizado
professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes, do departamento de física da Universidade Federal
de Minas Gerais, e foram auxiliadas pela técnica Amanda Barros.
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O equipamento utilizado para obter os espectros Raman dos filmes de PANI, PANI
com ouro e PANI com dióxido de silício, nanopartículas de dióxido de silício e o substrato
ITO (do inglês “indium tin oxide”) foi um espectrofotômetro Raman modelo Alpha300 da
marca Witec (Figura 40). As medidas de espectroscopia Raman foram realizadas utilizando
laser de diodo com comprimento de onda igual de 532 nm e 633 nm e a potência aplicada
para a aquisição dos espectros foi de 0,5 mW. A luz do laser foi focada na superfície da
amostra usando uma objetiva com ampliação de 100x, e o tempo de acumulação foi de 20
segundos com 10 acumulações.

Figura 40:Espectrometro Raman modelo Alpha300 marca Witec [112]

4.7

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram feitas no laboratório

NANOLAB, no qual pertence ao programa de pós-graduação em Engenharia dos Materiais
(REDEMAT) da Universidade Federal de Ouro Preto.
As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas pelo microscópico
de varredura eletrônica da marca Tescan modelo Vega3 (Figura 41), operado a 25 kV. Os
filmes de polianilina analisados não foram metalizados, mas foram fixado em porta amostra
por meio de fita de carbono dupla face. Foi colada uma das extremidades da fita de alumínio
na superfície do filme de polianilina e a outra extremidade foi colada o porta amostra com
objetivo de melhorar a condutividade.
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Figura 41: Microscópico de varredura eletrônica da marca Tescan e modelo Vega3.

4.8

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA
No laboratório NANOLAB da Universidade Federal de Ouro Preto foram obtidos os

espectros de energia dispersiva dos filmes de polianilina estudados neste trabalho.
Os espectros de energia dispersiva foram obtidos através do equipamento de
espectrometria de raios-X por dispersão em energia da marca Oxford Intruments modelo
Pentafet Precision utilizando uma voltagem de 30 KV.

Figura 42: Equipamento de espectrometria de raios-X por dispersão em energia da marca Oxford Instruments
modelo Pentafet Precision.
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4.9

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO ULTRA-VISÍVEL(UV-VIS)
As medidas de espectroscopia na região Ultra-Visível foram realizadas no Laboratório

de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos (LBTM) da Universidade Federal de Ouro
Preto.
Os espectros de absorção dos filmes de PANI, PANI com nanopartículas de dióxido de
silício e PANI com nanopartículas de ouro foram obtidos pelo espectrofotômetro modelo UV1800 da marca SHIMADZU (Figura 43). O software utilizado para controlar e monitorar o
espectrofotômetro foi o UVProbe versão 2.3. Para todas as analises foram utilizadas os
seguintes parâmetros: comprimento de onda inicial 1100 nm, comprimento de onda final 190
nm, troca da fonte de luz em 340 nm, velocidade de varredura: rápido (tempo de acumulação
de 0,05 segundos) e intervalo de amostragem igual a 1 nm.

Figura 43: Espectrofotômetro modelo UV-1800 da marca SHIMADZU.

4.10 DIFRAÇÃO DE RAIOS X
As medidas de difração de raios X foram realizada no CETENE (Centro de
Tecnologias Estratégicas do Nordeste). O difratograma das nanopartículas de dióxido de
silício foi obtido utilizando um difratômetro de raios X modelo D-8 ADVANCE da marca
Bruker (Figura 44), com radiação de Cu-Kα (α = 1,54056 Â), em uma faixa de varredura de
10° ≤ 2θ ≤ 90°, com passo angular de 0,02 °/s a cada 2 segundos.
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Figura 44: Difratômetro raios- X modelo D8 ADVANCE da marca Bruker [113]

5
5.1

RESULTADOS
DIFRAÇÃO DE RAIOS X
O difratograma das nanopartículas de dióxido de silício (Figura 45) utilizadas neste
trabalho apresentou apenas um pico alargado em torno de 22º. De acordo com a literatura
[114-116] quando as nanopartículas de dióxido de silício apresentam este pico alargado
pode-se dizer que o material é amorfo.
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Figura 45: Difratograma das nanopartículas de dióxido de silício.

A Figura 46 reproduz o difratograma das nanopartículas de dióxido de titânio utilizada
por Filho[117] em sua pesquisa, o qual apresentou diversos picos. A numeração em cima
dos picos indicam os planos atômicos presentes no analito devido à interferência
construtiva dos raios X quando incidido com ângulo θ (Lei de Bragg). Baseado na ficha
catalográfica JCPDS número 21-1272, Filho[117] chegou a seguinte conclusão: as
nanopartículas de dióxido de titânio estão na forma Anatase.

Figura 46: Difratograma das nanopartículas de dióxido de titânio [117].

Com base nesses dois difratogramas, podemos concluir que existe uma diferença entre
a organização atômica das nanopartículas dióxido de silício e as nanopartículas dióxido de
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titânio. O dióxido de titânio possui uma estrutura cristalina enquanto as nanopartículas de
silício não apresenta essa característica e são amorfas.
Filho [117] também realizou medidas de raios X em filmes de polianilina com
incorporação das nanopartículas de TiO2, entretanto, devido à dispersão e à baixa
concentração das nanopartículas no filme, as mesmas não foram identificadas pela técnica.
Assim, considerando que as nanopartículas (dióxido de silício e ouro) foram adicionadas
em mesma concentração ou menor, não foi realizado o estudo da presença de
nanopartículas pela técnica.
5.2

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
As Figuras 47 a 53 apresentam imagens de microscopia eletrônica de varredura

(MEV) para a superfície de diversos filmes de polianilina (PANI) estudados neste trabalho.
Filmes de polianilina a pH 5,9 apresentaram aglomerados de partículas de PANI

com

formatos irregulares (Figura 47). Enquanto os filmes de polianilina a pH 3,9 apresentaram
uma superfície plana de polianilina com alguns aglomerados de partículas de PANI com
formato granular (Figura 48). Depósitos a pH 1,5 (Figura 49) apresentam aglomerados
maiores que os pH’s anteriores devido à maior quantidade de depósito, confirmando as
observações visuais que indicam uma maior quantidade de polianilina depositada à medida
que o pH torna-se mais ácido.
Da adição de nanopartículas aos diferentes pH’s (Figura 50, 51 ,52 e Figura 53) não
pode-se observar uma alteração significativa da moforlogia. Somente a pH 3,9 observamos
alguma diferença mas esta diferença pode possivelmente ser devido a variações no processo.
Assim, não pode-se dizer que a morfologia altera devido à incorporação de nanopartículas.
Devido à magnitude das nanopartículas (10-20 nm para SiO2 e 6-10 nm para ouro)
não foi possível observar a presença de nanopartículas através da técnica.
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Figura 47: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina depositado a pH 5,9.
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Figura 48: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina depositado a pH 3,9.

Figura 49: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina depositado a pH 1,5.
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Figura 50: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina com nanopartículas de SiO2 depositado a pH 5,9

Figura 51: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina com nanopartículas de SiO2 depositado a pH 3,9.
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Figura 52: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina com nanopartículas de SiO2 depositado a pH 1,5.

Figura 53: Imagem MEV da superfície do filme de polianilina com nanopartículas de Ouro depositado a pH
6,15.
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5.3

MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA
A Tabela 2 foi construída a partir dos resultados de Microscopia de Força Atômica
(AFM) obtidos para os diversos filmes de polianilina (PANI) produzidos no presente
trabalho. Baseados nos resultados obtidos, notamos que o filme de polianilina obtido a pH
1,5 é o mais espesso dentre os pH’s testados. Verifica-se uma queda expressiva da
espessura quando o pH sobe de 1,5 para 5,9. Baseado nessas informações, pode-se
concluir que o pH da solução eletrolítica influencia na quantidade de polianilina
depositado sobre o substrato ITO (do inglês “indium tin oxide”) durante o processo de
eletrodeposição. É sabido da literatura [18], à medida que o pH aumenta , o processo de
deposição de filmes poliméricos de polianilina é prejudicado, sendo que o aumento do pH
tende a produzir filmes de polianilina desdopados e de baixo interesse para aplicações
práticas tais como células solares e sensores. Visualmente observou-se que os filmes
depositados a maiores pHs (3,9 e 5,9) não apresentaram coloração esverdeada,
características de polianilina dopada, e aparentemente eram bastante delgados. A
confirmação da obtenção de polianilina não dopada a estes pH’s foi realizada por
espectroscopia UV-Vis e será apresentada nas próximas sessões.

Tabela 2: Medidas da espessura dos filmes de PANI por meio da técnica de microscopia de força atômica.

Amostra

Espessura (nm)

PANI a pH 5,9
PANI+Ouro a pH 6
PANI+Ouro a pH 6,15
PANI+SiO2 a pH 5,9
PANI+SiO2 a pH 3,9
PANI a pH 3,9
PANI+SiO2 a pH 1,5
PANI a pH 1,5

6,3
13,1
14,5
24,4
26,2
38,2
158
185,6

Segundo Filho [117] a adição de nanopartículas de TiO2 a filmes depositados a pH 5,9
proporcionou a obtenção de filmes dopados (houve mudança no estado de oxidação do
polímero) e com densidade de corrente seis vezes maior. Assim surgiu a pergunta: Será que
estas mudanças ocorreriam para qualquer tipo de nanopartícula? Ou seja, são mudanças
devidas apenas ao tamanho reduzido (grande superfície de contato) das nanopartículas ou
dependem também de sua composição química. Para tentar responder essa pergunta, outros

55

tipos de nanopartículas foram utilizadas neste trabalho. Como nanopartículas selecionadas
escolheu-se dióxido de silício e ouro. As nanopartículas foram escolhidas com base na
disponibilidade, custo e facilidade de dispersão em solução.
Nota-se que a adição de nanopartículas tanto de dióxido de silício quanto de ouro
promoveram um leve aumento na espessura dos depósitos obtidos a pH 5,9. Entretanto
verifica-se espessuras de mesma ordem de grandeza e, visualmente, não se observou mudança
na coloração da polianilina, indicando que não ocorreu mudança no estado de oxidação da
mesma, ou seja, o filme não tornou-se condutor como no caso da adição de nanopartículas de
TiO2.
Com base na Tabela 2 foi construído um gráfico de espessura em função do pH da
solução eletrolítica (Figura 54) para melhor visualização do resultado dos dados.
Fundamentado no gráfico da Figura 54, somente podemos afirmar a relação entre o pH e a
quantidade de material depositado, não podendo inferir conclusões sobre a influência da
nanopartícula sobre a espessura dos mesmos.
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Figura 54: Gráfico da espessura do filme de PANI em função do pH.
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5.4

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO ULTRA-VISÍVEL (UV-VIS)
O espectro de absorbância dos filmes de polianilina (PANI) a diferentes pHs estão

apresentados na Figura 55 (a). A fim de investigar as bandas de absorção da molécula de
polianilina sem a interferência do substrato, foi realizado a subtração do espectro de absorção
do filme de PANI a diferentes pHs e do substrato. Assim obteve-se a Figura 55 (b).
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Figura 55: Espectro de absorbância (a) dos filmes de polianilina produzidos a diferentes pHs e em (b) o espectro
de absorbância normalizado da molécula de polianilina a diferentes pHs.

Observando a Figura 55 (b), é possível verificar no espectro de absorção do filme de
PANI a pH 1,5, uma banda de absorção distorcida entre 300 nm a 450 nm. Tal distorção é
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explicada pela superposição dos picos [118,119], sendo que um desses picos ocorre em torno
de 300 nm, no qual pode ser relacionada à transição π-π* na estrutura do anel benzeno [118123]. Entre 410-440 nm ocorre um pico de absorção, o qual é relacionado à transição polaronπ* [121, 124-129]. O filme de polianilina a pH 1,5 também exibe uma banda de absorção
entre 650-800 nm, a qual pode ser atribuída à transição π-polaron [121, 125-128]. Com base
no espectro de absorção obtido e na literatura é possível concluir que o estado de oxidação do
filme de PANI a pH 1,5 é sal de esmeraldina (estado dopado) [118,121,125,126].
Quanto ao espectro de absorção do filme de polianilina a pH 5,9, tem-se que este
apresenta dois picos de absorção, um em 368 nm e outro em 575 nm. O pico em 368 nm
encontra-se possivelmente relacionado à transição π-π* [129-131], enquanto o pico 575 nm
pode ser atribuído à transição Pierls [123, 126, 132]. Esses conjuntos de picos de absorção
presentes no filme de polianilina a pH 5,9 sugerem que a mesma encontra-se completamente
oxidada (pernigranilina) [123, 126, 132]. O mesmo comportamento óptico é observado para o
filme de PANI a pH 3, 9.
Resultados similares foram encontrados por Filho [117]: pH mais ácidos (1,5)
proporcionaram a obtenção de filmes dopados enquanto que a pH’s mais elevados (3,9 e 5,9)
os filmes obtidos apresentaram-se na forma não condutora (perrnigranilina).
Espectro de absorção dos filmes de polianilina e filmes de polianilina com SiO2
encontra-se ilustrado por meio da Figura 56 (a). Nesse espectro de absorção é possível
observar que ao se adicionar as nanopartículas de dióxido de silício nos filmes de polianilina a
diferentes pHs não promoveu mudança no estado de oxidação da PANI.
Na Figura 56 (b) notamos que existe um deslocamento batocrômico do pico de
absorção atribuída à transição π-π* nos filmes de PANI+SiO2 a pH 1,5.
O filme de polianilina com nanopartículas de dióxido de silício a pH 3,9 um
deslocamento batocrômico da banda de absorção associado à transição de Pierls. Portanto
o filme de PANI+SiO2 a pH 3,9 encontra-se menos oxidado do que o filme PANI a pH
3,9.
A banda de absorção relacionada à transição de Pierls e a transição π-π* para o filme
de polianilina com nanopartículas de dióxido de silício a pH 5,9, vê-se que estas possuem
um deslocamento hipsocrômico em relação ao filme de PANI a pH 5,9. Logo, o filme de
PANI+SiO2 a pH 5,9 pode se encontrar mais oxidado do que o filme PANI a pH 5,9.
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Figura 56: Espectro de absorção de filmes de polianilina e filmes de polianilina com nanopartículas de SiO 2 (a).
Em (b) tem-se o espectro de absorbância normalizado da molécula de PANI com nanopartículas de SiO 2. Em (c)
tem-se espectro de absorção dos filmes de de PANI e filmes de PANI com nanopartículas de dióxido de titânio
obtidos por Filho [16]. Em (d) há espectro de absorbância normalizado da molécula PANI nanopartículas de
TiO2.

Por sua vez, quando analisado o resultado obtido por Filho [117] (Figura 56 (c)),
constata-se que ao incorporar nanopartículas de dióxido de titânio ao filme de polianilina a
pH 5,9 há uma alteração no estado de oxidação (pernigranilina para sal de esmeraldina
(dopado)) da PANI. Entretanto as nanopartículas de dióxido de titânio não promovem
efeito nas propriedades ópticas para filmes de polianilina a pH 3,9 e pH 1,5 como
observado na Figura 56 (d).
A Figura 57 (a) apresenta o espectro de absorção com filme de polianilina com
nanopartículas de ouro a pH 6 e pH 6,15 além do espectro de absorção da PANI a pH 5,9.
Baseado na Figura 57 (b) e na literatura, torna-se possível concluir que os três filmes
possuem o mesmo estado de oxidação (pernigranilina), já que esses filmes contêm duas
bandas característica desse estado de oxidação [ 123, 126, 132]. No entanto, a única
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diferença existente entre esses espectros encontra-se correlacionada à posição das bandas
de absorção, cujo deslocamento de banda está relacionado com o nível de oxidação da
molécula. Portanto, tem-se que nem nanopartículas de ouro nem nanopartículas de dióxido
de silício proporcionaram uma mudança no estado de oxidação da polianilina a pH’s mais
elevados.
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Figura 57: Espectro de absorção dos filmes de polianilina com nanopartículas de ouro e filme de polianilina a
pH 5,9 (a). Em (b) o espectro de absorbância normalizado da molécula PANI com nanopartículas de ouro.

Baseado nos espectros de absorção obtidos pode-se concluir que a adição de
nanopartículas de dióxido de silício e de ouro na solução eletrolítica em diferentes pHs
não promoveu mudança no estado de oxidação da polianilina. Diferentemente do
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observado neste trabalho, Filho [117] obteve mudanças significativas no estado de
oxidação da polianilina depositada a pH 5,9 quando a esta foi adicionada nanopartículas
de TiO2. Filho [117] observou que a adição de TiO2 a filmes depositados a pH 5,9
proporcionou a obtenção de polianilina no estado dopado, tal como observado na Figura
56 c) .
5.5

ESPECTROSCOPIA RAMAN
A Figura 58 apresenta o espectro Raman do filme de polianilina (PANI) depositado a
pH 1,5. Foram realizadas medidas de espectroscopia Raman em diferentes regiões do
filme, com objetivo de verificar a homogeneidade dos filmes produzidos neste trabalho.
Os espectros obtidos em diferentes regiões do filme de polianilina a pH 1,5 manifestaram
os mesmos modos vibracionais, indicando homogeneidade nos filmes depositados pela
técnica eletroquímica. Esse comportamento foi observado para os outros filmes de
polianilina produzidos neste trabalho.
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Figura 58: Espectro Raman do filme de polianilina a pH 1,5 para diferentes regiões do filme.

O filme de polianilina a pH 1,5 e o filme de polianilina com nanopartículas de dióxido
de silício apresentam os mesmos modos vibracionais como observado na Figura 59. O
número sobre as banda do espectro Raman obtido indica a posição no eixo x (um dividido
pelo comprimento de onda (deslocamento Raman)) no qual ocorreu um espalhamento
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Raman. Baseado nesses números e na literatura é possível identificar os modos

1343
1398
1483
1512
1564
1596
1635

vibracionais presentes no filme de polianilina.
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Figura 59: Espectro Raman do filme de polianilina a pH 1,5 e filme de polianilina com nanopartículas de
dióxido de silício a pH 1,5.

O modo de vibração que ocorre em 417 cm-1 pode ser associado à flexão para fora do
plano da ligação C-H no bipolaron mais a torção da ligação C-N-C na estrutura do polaron
[133]. A deformação do anel fenoxazina (Figura 60 apresenta sua fórmula molecular) foi
atribuída ao pico 576 cm-1 [133], essa estrutura pode ter sido formada durante o processo
de eletrodeposição da polianilina. O pico em 607 cm-1 corresponde à deformação do anel
aromático [135].

Figura 60: Fórmula molecular da fenoxazina [134].

O pico localizado em 814 cm-1 refere-se à flexão da anima (C-N-C) [136], enquanto a
deformação do benzeno no sal de esmeraldina é atribuída ao pico localizado em 875 cm1

[133]. O espalhamento Raman ocorrido em 1180 cm-1 é atribuído ao estiramento da

ligação C-H nos anéis benzeno [137]. O modo de vibração relacionado ao estiramento da
ligação C-N nas unidades polarônicas [133] ocorre em 1254 cm-1. O pico localizado em
1343 cm-1 é atribuído ao estiramento dos cátions radicais das ligações C-N+. Em 1398
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cm-1 existe um pico, no qual pode ser atribuído a segmentos de fenoxazina [133]. Também
ocorre um pico em 1483 cm-1,que refere-se a flexão no plano da ligação C=N [138]. O
espalhamento Raman observado em 1512 cm-1 é atribuído ao estiramento da imina
referente à ligação C=N [136]. O modo vibracional relacionado ao estiramento de C-C de
estruturas intermediárias entre quinoide e semiquinona é associado ao pico localizado em
1564 cm-1 [133]. O pico localizado em 1596 cm-1 é atribuído ao estiramento da semiquinoíde [133]. O último pico identificado para o filme de PANI e PANI com SiO 2,
ocorreu em 1635 cm-1, no qual é atribuído ao estiramento do anel benzeno [136].
A Figura 61 reproduz o espectro Raman obtido por Filho [117]. Baseado nesse
espectro Raman, notamos que os modos de vibração do filme PANI e PANI com TiO2 a
pH 1,5 foram os mesmos. Além disso, a Figura 61 e a Figura 59 apresentam os mesmos
modos de vibração. Portanto, a adição de nanopartículas de dióxido de silício e dióxido de
titânio na solução eletrolítica a pH 1,5 não promoveram mudança no estado de oxidação
da polianilina, como pode ser observado no espectro Raman dos filmes produzidos.

Figura 61: Espectro Raman de filme PANI e PANI com TiO2 a pH 1,5 obtidos por Filho [117].

A Figura 62 reproduz o resultado do espectro Raman para o filme de polianilina e
polianilina com nanopartículas de dióxido de silício a pH 3,9. Baseado nesse espectro,
conclui-se que as nanopartículas de dióxido de silício adicionadas na solução eletrolítica não
promoveram alteração nos modos de vibração do filme de polianilina a pH 3,9 .
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Figura 62: Espectro Raman do filme de PANI e PANI com SiO2 a pH 3,9.

Filme de PANI e PANI com SiO2 depositados a pH 3,9 apresentaram sete picos
(Figura 62). O primeiro pico ocorreu em 612 cm-1, no qual é atribuído a deformação C-H da
quinoide [137]. O modo de vibração relacionado ao estiriamento C-N das unidades do poláron
é observado em 1249 cm-1[133]. Os picos que ocorrem em 1350 e 1368 cm-1 são associados
ao estiriamento C-N no poláron [136]. O pico localizado em 1493 cm-1 é atribuído ao
estiriamento do grupo C=N [139]. O estiriamento C=C nos anéis benzenos e quinoide é
associado ao pico localizado em 1574 cm-1 [138]. O último pico localizado em 1601 cm-1 é
atribuído ao estiriamento C-C do anel benzeno [137].
Espectro Raman obtido por Filho et al.[18](Figura 63), apresentou dois picos Raman
localizado respectivamente 1398 e 1601 cm-1. Quando comparamos a Figura 62 com a Figura
63, notamos que o filme de polianilina e filme de polianilina com nanopartículas de SiO2 a pH
3,9 analisados neste trabalho, apresentaram modos de vibração relacionado ao poláron, nos
quais não são notados no filme de polianilina e filme de polianilina com nanopartículas de
TiO2 a pH 3,9 analisado por Filho et al. [18]. Esse fato indica que os filmes de polianilina a
pH 3,9 estudados neste trabalho apresentam um certo nível de dopagem. Entretanto a banda
de absorção relacionada ao poláron não foi manifestada na análise de espectroscopia UV-Vis.
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Figura 63: Espectro Raman do filme PANI e PANI+TiO2 a pH 3,9 (adaptado de [18]).

A Figura 64 mostra o espectro Raman do filme de PANI a pH 5,9 , filme de PANI
com SiO2 a pH 5,9, filme de PANI com nanopartículas de ouro a pH 6 e o substrato ITO. Não
foi observado mudança significativa no espectro Raman (apenas um pico em torno de 1600
cm-1) para o filme de polianilina com nanopartículas de ouro a pH 6, indicando que as
nanopartículas de ouro também não promovem mudanças no estado de oxidação da
polianilina. Enquanto para o filme de PANI com nanopartículas de SiO2 a pH 5,9 e filme de
PANI a pH 5,9 apresentam apenas dois picos, um em torno de 482 cm-1, o qual corresponde
ao pico relacionado ao substrato ITO (do inglês “indium tin oxide”) já que a espessura dos
filmes era muito fina e possibilitou a aquisição da resposta do substrato também, e outro em
aproximadamente 1600 cm-1 referente a PANI..

65

Figura 64: Espectro Raman do filme de PANI e PANI com SiO2 a pH 5,9, filme de PANI com Ouro a pH 6 e do
substrato ITO.

Quando Filho et al.[18] incorporou as nanopartículas de TiO2 em filme de polianilina
produzido a pH 5,9, foi possível observar uma mudança no espectro Raman em relação ao
filme sem nanopartículas no mesmo pH. Além disso, o espectro Raman do filme de
polianilina com TiO2 a pH 5,9 é similar ao espectro do filme PANI a pH 1,5.
Quando comparamos os resultados deste trabalho (Figura 64) com os resultados
obtidos por Filho[117] percebemos que a incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio
em filme de polianilina a pH 5,9 influencia no seu espectro Raman. Enquanto as
nanopartículas de dióxido de silício e de ouro não influenciaram no estado de oxidação no
filme de polianilina produzidos a pH 5,9.
Enfim, como mencionado anteriormente, para filmes de polianilina depositados a pH
1,5 e 3,9 com e sem adição de nanoparículas de SiO2, assim como observado por Filho [117],
a adição de nanopartículas a estes pH’s não têm influência nas propriedades da polianilina. Já,
os espectros Raman de filmes depositados a pH’s mais elevados (5,9 e 6,0), com a adição de
nanopartículas de SiO2 e de ouro, não apresentaram nenhuma alteração nas propriedades da
PANI se comparado aos filmes sem adição de nanopartículas obtidos a estes pH’s. Contrário a
este trabalho, Filho [117] observou que a adição de nanopartículas de dióxido de titânio
alterou significativamente as propriedades de filmes de polianilina depositados a pH 5,9. No

66

entanto, através da espectroscopia Raman também foi possível observar a influência do pH
nos filmes de polianilina, conforme verificado por Filho [117].
Portanto, os resultados de espectrocopia Raman corroboram os resultados obtidos por
espectrocopia na região do ultra-visível (UV-VIS) e por voltametria cíclica (que serão
apresentados na próxima seção).

5.6

VOLTAMETRIA CÍCLICA
O comportamento eletroquímico dos filmes de polianilina (PANI) produzidos com e

sem adição de nanopartículas, a diferentes pHs foi estudado pela técnica de voltametria
cíclica. A Figura 65 apresenta os voltamogramas obtidos para filmes depositados a pH’s 1,5,
3,9 e 5,9 sem a adição de nanopartículas ao eletrólito. Os números romanos adicionados às
figuras indicam os picos de oxirredução: I e II representam os picos de oxidação, enquanto III
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Figura 65: Voltamogramas para polianilina depositados a diferentes pHs: a) 1,5 b) 3,9 c) 5,9 e d) todas as curvas
juntas para comparação.
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Voltamograma para o filme de polianilina (PANI) depositado a pH 1,5 está
representado na Figura 65 (a). Durante a varredura anódica ocorrem dois picos de oxidação. O
primeiro pico (I) está localizado em aproximadamente 290 mV e com intensidade de corrente
em torno de 1 mA/cm2. Este pico, corresponde a transformação da leucoesmeraldina (forma
reduzida da PANI) para a esmeraldina (forma semi-oxidada). Durante essa transformação
ocorre a formação de poláron (protonação) [140-142]. Próximo a 510 mV e com intensidade
em torno de 0,5 mA/cm2, ocorre o segundo pico (II) que se refere à transformação da
esmeraldina para pernigranilina (forma oxidada) [140]. Neste estágio, além da oxidação da
polianilina está transcorrendo a reação de desprotonação [141-142]. Na varredura catódica, o
pico III indica o processo reverso observado no pico II (a redução da forma pernigranilina
para esmeraldina). Enquanto o pico IV representa a reação reversa observada no pico I (a
redução da forma esmeraldina para leucoesmetraldina) [140-142].
O filme de polianilina depositados a pH 3,9 (Figura 65 (b)) e a pH 5,9 (Figura 65 (c))
apresentam comportamento eletroquímico semelhante ao filme de polianilina a pH 1,5, porém
as densidades de correntes desenvolvidas são menores. Observa-se que aumentando o pH, as
densidades de correntes desenvolvidas são cada vez menores. Cabe lembrar que a corrente
que elétrica total que circula na célula eletroquímica é o somatório da corrente capacitiva e
corrente faradaica (como descrito na seção 3.1).Além disso, a corrente capacitiva é constante
durante a voltametria dado que a área do filme e a taxa de varredura são constantes, logo
pode-se afirmar que a densidade de corrente (valor da corrente elétrica que atravessa 1 cm2 do
filme de polianilina) é diretamente proporcional a corrente faradaica. Como a corrente
faradaica é diretamente proporcional à quantidade de substância que sofre oxidação ou
redução no eletrodo trabalho, pode-se dizer que quanto menor o pH da solução eletrolítica,
maior a quantidade de polianilina depositado logo, maiores densidades de corrente são
desenvolvidas. Além disto, como verificado através da espectroscopia UV-Vísivel, filmes
depositados a pH 1,5 estão no estado condutor (sal esmeraldina), enquanto que filme
depositados a pH 3,9 e pH 5,9 estão no estado não condutor (pernigranilina), contribuindo
assim para uma menor densidade de corrente desenvolvida durante a técnica.
A Figura 66 apresenta voltametria de filme de polianilina depositado a pH 1,5 com e
sem adição de nanopartículas de SiO2. Verifica-se, assim como observado por Filho [117],
que a adição de nanopartículas a pH 1,5 não tem influência nas propriedades eletroquímicas
da polianilina.
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Figura 66: Voltamograma do filme de PANI e PANI com nanopartículas de SiO 2 a pH 1,5.

Filmes obtidos a pH 3,9 (Figura 67), com e sem adição de nanopartículas,
apresentaram o mesmo comportamento eletroquímico, assim como verificado por Filho [117].
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Figura 67: Voltamograma do filme de PANI e PANI com nanopartículas de SiO 2 a pH 3,9.

Voltamogramas de filmes depositados a pH’s mais elevados (5,9 e 6), com a adição de
nanopartículas de SiO2 e Au (Figura 68), não apresentaram praticamente nenhuma alteração
quanto às densidades de corrente desenvolvidas se comparado aos filmes sem adição de
nanopartículas obtidos a pH 5,9. Observa-se apenas um pequeno aumento da densidade de
corrente quando houve a adição de nanopartículas de SiO2 mas isto pode ser devido à maior
espessura do filme, tal como observado por microscopia de força atômica. A variação da
densidade de corrente não implica na mudança do estado de oxidação da PANI. Isto pela falta
de evidência das outras técnicas, porém o aumento na densidade de corrente elétrica existe.
Diferentemente deste trabalho, Filho [117] verificou que a adição de nanopartículas de
Dióxido de titânio alterou significativamente as propriedades de filmes de polianilina
depositados a pH 5,9. Filho [117] observou que filmes depositados a pH 5,9, (Figura 69)
quando adicionado de nanopartículas de TiO2, promoveu alteração do estado não condutor
para o estado condutor do polímero. Esta mudança pode ser verificada tanto nos espectros de
UV-Visível quanto nos espectros Raman e voltamogramas.
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Figura 68: Voltamograma do filme de PANI a pH 5,9, filme de PANI com nanopartículas de SiO 2 a pH 5,9 e
filme de PANI com nanopartículas de ouro a pH 6.

Figura 69: Voltamograma obtido por Filho[117] para o filme de polianilina e polianilina com nanopartículas
TiO2 depositado a pH 5,9.

Baseado nos resultados obtidos, diferentemente do observado por Filho [117] quando
adicionou TiO2 aos filmes de polianilina, não é possível afirmar que a adição de SiO2 e Au
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permitem a alteração de propriedades da polianilina a pH’s mais elevados (5,9). Disto, podese concluir que o tamanho da nanopartícula não é o fator primordial para promover alteração
nas propriedades do material, considerando-se que foram utilizadas nanopartículas da mesma
ordem de grandeza. Dos resultados deste trabalho, combinado com resultados obtidos por
Filho [117], acredita-se que a composição química da nanopartícula é o fator chave para
promover mudanças nas propriedades do polímero estudado.
5.7

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA
O espectro de energia dispersiva do filme de polianilina a pH 5,9 e de filme de

polianilina com nanopartículas de SiO2 a pH 5,9, respectivamente, corresponde a Figura 70 a)
e Figura 70 b). Os dois espectros de filmes de polianilina (Figura 70) apresentam a mesma
composição química. Os picos de In (índio), Sn (estanho) e O (oxigênio) são referentes ao
substrato ITO (do inglês “Indium Tin Oxide” ). Os picos referentes ao vidro de boroaluminosilicato são: Al (alumínio), O (oxigênio), Si (Sílicio) e Ca (Cálcio). O pico de C
(carbono) pode ser atribuído à polianilina. Picos referentes ao Mg (magnésio) são ínfimos e
sua ocorrência não pode ser explicada.
Realizando comparação entre a Figura 70 a) e a Figura 70 b), é possível notar que não
existe diferença na composição química entre o filme de polianilina a pH 5,9 e o filme de
polianilina com nanopartículas de SiO2 a pH 5,9. Além disso, não é possível afirmar que
houve incorporação de nanopartículas de dióxido de silício no filme de polianilina, devido à
composição química do vidro de boro-aluminosilicate possuir sílica (SiO2).
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Figura 70: Em (a) espectro de energia dispersiva para o filme de polianilina a pH 5,9. Em (b) espectro de
energia dispersiva para o filme de polianilina com nanopartículas de dióxido de silício.

A Figura 71 apresenta o espectro EDS de filme de polianilina com incorporação de
nanopartículas de ouro. Verifica-se uma composição química semelhante aos filmes de PANI
com e sem nanopartículas de dióxido de silício. Picos de ouro, os quais indicariam a presença
de nanopartículas de ouro não foram observados. Acredita-se que a quantidade de ouro
incorporado esteja abaixo do limite de detecção da técnica (nanopartículas muito dispersas) já
que é bem conhecido que existe a incorporação de nanopartículas e até partículas maiores
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quando as mesmas são adicionadas ao eletrólito no processo de eletrodeposição [117,143146]. Para a confirmação da presença de nanopartículas de ouro e de dióxido de silício,
técnicas como XPS poderiam ser empregadas, entretanto, devido ao custo e disponibilidade
das mesmas, estas técnicas não puderam ser empregadas no presente trabalho.

Figura 71: Espectro de energia dispersiva do filme de polianilina com nanopartículas de ouro.
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6

CONCLUSÃO
O pH do eletrólito influencia na morfologia, estado de oxidação e na densidade de

corrente elétrica de filmes de polianilina depositados a diferentes pHs através da técnica de
eletrodeposição pulsada. Amostras produzidas em soluções mais ácidas apresentaram maiores
densidades de corrente e maiores quantidades de material depositado comparando com filmes
depositados a pH’s mais elevados. Essa observação foi comprovada pelos resultados obtidos
pela técnica de voltametria cíclica e microscopia de força atômica. Filmes de polianilina
depositados a pH 1,5 apresentaram-se no estado dopado (sal de esmeraldina). Enquanto o
estado de oxidação pernigranilina para polianilina foi obtido para os filmes de PANI
depositados a pH 5,9 e 3,9.
Adição de nanopartículas de SiO2 e de Ouro no eletrólito, não promoveu mudanças
significativas nas propriedades da polianilina nos filmes investigados neste trabalho. Baseado
nos resultados desse trabalho e nos resultados do Filho [117], pode-se concluir que as
mudanças nas propriedades da polianilina a pH 5,9 não são devidas às dimensões das
nanopartículas (grande área superficial) e sim, devidas à composição química das mesma.
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