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Introdução 

Dentre a classe dos polímeros condutores, o 
polipirrol (PPi) destaca-se pelas propriedades 
elétricas e a facilidade de obtenção por síntese 
química. Uma abordagem promissora para a 
obtenção de polímeros condutores com 
condutividade elétrica elevada é a preparação de 
polímeros condutores contendo nanopartículas 
metálicas. Neste híbrido as propriedades de 
flexibilidade, óptica e condutividade elétrica são 
sinergicamente combinadas com as propriedades 
elétricas e magnéticas dos metais. A busca por 
condições ideais de reação para a síntese 
simultânea de nanopartículas metálicas e 
polímeros é atualmente um desafio nesta área de 
pesquisa

1
. Neste trabalho avaliou-se a influência 

da concentração dos surfactantes (CTAB 
(brometo de hexadeciltrimetilamônio)/SDS 
(dodecil sulfato de sódio)) e do tempo reacional 
no rendimento, na condutividade e morfologia do 
PPi-Ag. O tempo reacional foi avaliado após a 
adição de todos os reagentes sendo que 0, 7 e 14 
dias referem-se à reação após 24 h, 7 e 14  dias. 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 mostra a influência do tempo reacional 

na condutividade e rendimento de amostras de 

PPi-Ag. Verifica-se maior rendimento para 

amostras com 7 (sete) dias de reação, entretanto, 

menores valores de condutividade são 

observados quando a reação fica em agitação. 

Este comportamento pode ser explicado pela 

morfologia do material, Figura 1. Observa-se uma 

heterogeneidade na morfologia e a presença de 

partículas grandes para a amostra D. Vale 

ressaltar que durante a análise por FEG 

observou-se que a imagem ficava “carregada”, o 

que indica a presença de amostras não 

condutoras. De acordo com este resultado, foram 

preparadas amostras com diferentes teores de 

CTAB/SDS (1:3; 1:5; 5:1) utilizando o tempo 

reacional de 7 (sete) dias e sem agitação do 

sistema. Amostras contendo maiores teores de 

surfactantes aniônicos apresentam maiores 

valores de condutividade e rendimento (0,126 

S/cm e 62% e 4,850 S/cm e 76% para razões 1:3 

e 1:5 respectivamente). Amostra com excesso de 

surfactante catiônico apresenta-se com baixo valor de 

condutividade e rendimento (4,02x10
-4

 S/cm e 15%). 

Este comportamento é, também, corroborado pelas 

imagens de microscopia eletrônica, Figura 1. 

 
Tabela 1. Concentração relativa (CR), tempo 
reacional (TR), condutividade () e rendimento (R) 
das amostras PPi-Ag. 

PPi-Ag CR CTAB/SDS 
TR 

(dias) 
 

(S/cm) 
R (%) 

A 1:1 0* 
0,135 

27 

B 1:1 7* 
0,137 

55 

C 1:1 14* 
0,119 

33 

D 1:1 7** 
0,0052 

56 

* repouso; ** em agitação 

(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 1. Imagens de FEG (a) amostra D; (b) Amostra A; (c) 1:5 e (d ) 5:1 

Conclusões 

Verificou-se que as condições reacionais 

influenciaram a morfologia do material o que 

acarretou alteração nos valores de condutividade. 

Agradecimentos 

Fapesp (07/50742-2), INEO e CNPq. Ao grupo de 

pesquisa do Prof°. Dr. Dante Luis Chinaglia pelas 

análises de condutividade e à Embrapa pelo FEG-

SEM. 

 
1
 Stejskal, J.; Omastova M.; Fedorova S.; Prokes J.; Trchova M. Polymer, 

2003; 44: 1353 
 

 
 


