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Introdução 

Entre os polímeros condutores a polianilina é um 

dos mais empregados tecnologicamente devido à 

sua estabilidade química em condições ambientais 

e à sua facilidade de síntese e dopagem frente aos 

outros polímeros 
1-3

. Uma propriedade interessante 

da polianilina é que ela pode ser moldada 

facilmente de acordo com as condições de síntese, 

o que é importante, pois, as aplicações tecnológicas 

de um material estão relacionadas não apenas as 

suas propriedades químicas, mas também com 

suas estruturas morfológicas. Assim, novas 

metodologias voltadas ao controle morfológico da 

polianilina tem sido de grande interesse da 

comunidade científica
4
. Este trabalho apresenta a 

formação de filmes de polianilina nanoestruturados 

com molde de alaranjado de metila. 

Resultados e Discussão 

Filmes de polianilina foram sintetizados oxidando a 
anilina em solução aquosa de alaranjado de metila 
(agente molde) em pH 2 via voltametria cíclica. A 
figura 1 apresenta as imagens de microscopia de 
varredura eletrônica de dois filmes que diferem 
apenas no número de ciclos aplicados. A densidade 
de microtúbulos no eletrodo aumentou com o 
elevando o número de ciclagens de 5 para 10. Isso 
prova que pode se adquirir controle morfológico do 
filme por meio do número de ciclos voltamétricos 
na síntese.  

 
Figura 1. Microscopia óptica do filme de polianilina 
formado eletroquimicamente utilizando (A) 5 ciclos 
e (B) 10 ciclos. 

 
Nos voltamogramas da figura 2, isto pode ser 
observado no aumento continuo da corrente, que 
mostra que não houve saturação do eletrodo.  

 
Figura 2. Voltamogramas do filme de polianilina 
formado eletroquimicamente utilizando (A) 5 ciclos 
e (B) 10 ciclos. A velocidade de varredura utilizada 
foi de 1 mV/s. 

Conclusões 

Este trabalho mostra que é possível controlar a 
morfologia do filme de polianilina nanoestruturado 
com molde de alaranjado de metila alterando-se o 
número de ciclos aplicados na voltametria cíclica. 
Quanto maior o número de ciclos, maior a 
densidade de microtúbulos na estrutura morfológica 
do filme.
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