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Introdução 

O desenvolvimento de novos dispositivos 

eletrônicos como transistores de efeito de campo, 

supercapacitores, diodos orgânicos emissores de 

luz, entre outros, impulsionou a pesquisa de novos 

materiais. Neste contexto, o preparo e a 

caracterização de nanocompósitos de polímeros 

condutores e nanotubos de carbono (NTC) 

aumentaram drasticamente, devido aos efeitos 

sinérgicos obtidos com a associação destes 

materiais
1
. 

A poli(anilina) é um destes polímeros em questão 

que vem se destacando, devido à relativa facilidade 

de síntese e dopagem, baixo custo, além da alta 

estabilidade e condutividade, principalmente na 

forma do sal de esmeraldina. 

A estrutura eletrônica dos nanocompósitos de 

poli(anilina) (PANI) na forma de sal de esmeraldina 

e nanotubos de carbono preenchidos com cristais de 

ferro (α-Fe, α-Fe2O3 e Fe3O4) foi investigada através 

de técnicas espectroscópicas, cobrindo a faixa do 

UVV e de raio-X mole, a fim de descrever a banda 

de valência bem como a região de camada interna 

desses materiais. Estudos de dessorção realizados 

anteriormente contribuíram para uma maior 

compreensão entre a relação estrutura-

propriedade
2
. 

Resultados e Discussão 

Dentre as técnicas empregadas, destacam-se a 

Espectroscopia de Fotoelétrons de raio-X (XPS), a 

Espectroscopia de Fotoelétrons de Ultravioleta 

(UPS), a espectroscopia de fotoabsorção (NEXAFS) 

e a Espectroscopia Auger ressonante (RAS), 

cobrindo diferentes bordas de absorção. Esses 

resultados foram obtidos no Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS) nas linhas de luz PGM e 

SXS. 

Diferentes proporções de PANI e NTC foram 

utilizadas nos nanocompósitos. A caracterização da 

PANI foi realizada através da borda 1s do C e do N, 

o contra-ânion (HSO4
-
), pelas bordas do enxofre e 

os NTC pela borda 1s do C e do O (Figura 1). 

A análise quali- e quantitativa mostrou um aumento 

na proporção de N e um decréscimo na proporção 

de S com o aumento da concentração de PANI no 

nanocompósito, indicando uma diminuição efetiva 

do contra-íon com o aumento de concentração do 

polímero, que pode estar relacionado ao aumento 

do número de pôlarons com um aumento no número 

de dopante. 
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Figura 1. Espectros de XPS de longa varredura das 
amostras de PANI, NTC e os respectivos 
nanocompósitos. 

Conclusões 

 Os espectros de valência, NEXAFS e Auger 

ressonante auxiliaram na compreensão da estrutura 

eletrônica e do mecanismo de transferência de 

carga nesses nanomateriais. O grau de dopagem 

(N/S) dos nanocompósitos foi avaliado. 
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