
Polímeros Intrinsecamente Condutores eletrônicos (PICe) são materiais
orgânicos poliméricos que apresentam elétrons π altamente

deslocalizados e, quando reduzidos ou oxidados, apresentam

comportamento condutor ou semicondutor. O polipirrol é um PICe

amplamente estudado, uma vez que apresenta alta condutividade e boa

estabilidade química. Filmes de polipirrol podem ser obtidos na superfície

de um eletrodo inerte, a partir da oxidação dos monômeros de pirrol em

solução aquosa na presença de um ou mais contra-ânions dopantes.

Estes dopantes são inseridos na matriz polimérica para estabilizar a

carga positiva do material oxidado. As propriedades ópticas e

eletroquímicas de filmes de polipirrol podem ser melhoradas através da

utilização de dopantes de cadeia longa e de nanopartículas de ouro.1,2

Em virtude disto, no presente trabalho estudou-se os efeitos da inserção

mútua de dodecil sulfato (DS) e nanopartículas de ouro (NPAu) em uma

matriz de polipirrol (PPI) dopado com índigo carmim (IC). Os filmes

obtidos foram caracterizados por espectroscopias no infravermelho e no

UV-Vis, voltametria cíclica e por microscopia eletrônica de varredura.
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A morfologia dos filmes depende da natureza dos dopantes;

Filmes sintetizados em menores temperaturas apresentam maior grau

de dopagem;

A presença de nanopartículas de ouro na matriz polimérica afeta

significativamente a eletroatividade do nanocompósito em relação aos

filmes de polipirrol.
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Figura 3: Imagens de MEV dos filmes de nanocompósito sintetizados em diferentes

temperaturas. (a) PPI-IC-NPAu 10ºC; (b) PPI-IC-NPAu 25ºC; (c) PPI-IC-DS-NPAu

10ºC; (d) PPI-IC-DS-NPAu 25ºC.

Figura 4: Voltamogramas dos filmes de polipirrol e nanocompósitos (velocidade de

varredura 50mV/s): (a) Filmes de PPI-IC e de PPI-IC-NPAu sintetizados a 10 e

25°C; (b) Todos os filmes sintetizados a 25°C, com suas respectivas densidades de

carga calculadas.
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Figura 1: Espectros de

transmitância no

infravermelho dos filmes de

polipirrol sintetizados e do

índigo carmim puro. O detalhe

mostra o espectro do dodecil

sulfato. As linhas verticais

indicam bandas

características de cada

composto.

Confirmação da presença dos compostos nos materiais;

Possíveis interações entre as NPAu e polímero/dopantes (#).

Aumento no grau de dopagem nos filmes com dodecil sulfato e nas

sínteses a 10°C.

 Morfologia plana predominante na dopagem com índigo carmim;

 Morfologia globular predominante na dopagem com dodecil sulfato.
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Figura 2: Espectros de

absorbância na faixa

ultravioleta-visível (UV-Vis) de

todos os materiais

poliméricos e de

nanocompósito. O detalhe

mostra apenas os filmes

dopados com dodecil sulfato

sintetizados a 10 e 25ºC.
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A presença das nanopartículas aumenta em duas vezes a densidade

de carga.
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