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Introdução 

A sintese de nanocompósitos entre polianilina 
(PAni) e nanotubos de carbono  é muito 
interessante uma vez que agrega as excelentes 
propriedades eletroquímicas, modulação do caráter 
isolante/metálico e estabilidade ao ambiente do 
polímero intrisicamente condutor, com a excelente 
condutividade elétrica, elevada área superficial e 
resistência mecânica dos nanomateriais de 
carbono1. Muitos processos de síntese destes 
nanocompósitos são descritos na literatura, 
entretanto são poucos aqueles que possibilitam a 
obtenção de filmes finos, os quais possam recobrir 
difentes tipos de substratos diretamente após a 
síntese, sendo que muitos destes materiais são 
obtidos na forma de pó. A polimerização interfacial 
possibilita a obtenção de nanocompósitos entre 
nanotubos de carbono e PAni estabilizado na 
interface líquido-líquido na forma de filme fino com 
excelentes propriedades2. O presente trabalho 
apresenta a síntese e caracterização de filmes finos 
de nanocompósitos entre nanotubos de carbono de 
parede simples (SWNT) e a polianilina,obtidos in 
situ a partir da polimerização interfacial da anilina. 

Resultados e Discussão 

A síntese dos nanocompósitos foi realizada a partir 
da adição de uma dispersão dos SWNT em 
clorofórmio,com subsequente adição de anilina, a 
uma solução aquosa de H2SO4 1 molL-1, contendo 
perssulfato de amônio (PSA) como oxidante. A 
mistura permaneceu sob agitação magnética por 22 
horas, e decorrido este tempo o material se auto-
organiza na interface líquido-líquido, sendo retirado 
sobre diferentes substratos para caracterização. 
Foram preparados filmes com proporções de 
SWNT/anilina de 1:16 e 1:96 (m/V), além de filmes 
de SWNT e PAni puros para caráter comparativo. 
Os filmes foram caracterizados através das técnicas 
de espectroscopia UV-vis, espectroscopia Raman 
(632.8nm) e voltametria cíclica. 
A partir da espectroscopia na região do UV-vis foi 
possível confirmar a presença da polianilina na 

forma de sal esmeraldina nos compósitos. Também 
foi observado um deslocamento da banda atribuída  
à transição da banda polarônica para a banda de 
condução em 758nm (PAni pura) para 822nm no 
compósito 1:96. Este deslocamento pode ser 
atribuído à presença de pôlarons mais 
deslocalizados. 
A partir do espectro Raman dos nanocompósitos foi 
detectado que os SWNT estabilizam a PAni na 
forma polarônica, forma mais condutora da 
polianilina, enquanto que a PAni pura apresenta 
características da forma bipolarônica. 
O voltamograma do SWNT apresentou formato 
retangular, comportamento este típico de 
capacitores de dupla camada elétrica. Os 
nanocompósitos e a PAni apresentaram 
voltamogramas típicos, com a presença de dois 
pares redox (A/A’ e C/C’) em aproximadamente 0,2 
e 0,81V, atribuídos à oxidação da polianilina da 
forma leucoesmeraldina/esmeraldina e 
esmeraldina/pernigranilina, respectivamente. O 
nanocompósito SWNT/PAni 1:16 apresentou o 
primeiro pico de oxidação (A) mais fino e com 
menor valor de potencial de oxidação, confirmando 
desta forma que a presença dos nanotubos de 
carbono no compósito facilita a conversão entre as 
formas leucoesmeraldina para esmeraldina     

Conclusões 

Filmes finos de SWNT/PAni foram sintetizados pelo 
método interfacial, onde foi evidenciado que a 
presença dos SWNT nos compósitos estabiliza a 
PAni (sal esmeraldina) em sua forma mais 
condutora (polarônica) e facilita os processos 
eletroquímicos de interconversão entre a forma 
leucoesmeraldina/esmeraldina. 
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