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Introdução 

A otimização do processo redox de filmes de 

polímeros condutores é de grande importância na 

melhora da processabilidade e eficiência de 

dispositivos eletroquímicos. Uma das propostas 

exploradas na literatura, visando esta otimização, 

são filmes automontados e autodopados. Diante 

disso, o objetivo foi construir e caracterizar filmes 

automontados de POMA/PTAA para obter 

características detalhadas do crescimento dos 

filmes para posteriores estudos de estabilidade dos 

mesmos. 

Resultados e Discussão 

O crescimento das bicamadas foi acompanhado por 
Espectroscopia de absorbância no UV-VIS e por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Além 
disso, verificou-se a topografia e as espessuras dos 
filmes por Microscopia de Força Atômica (AFM). A 
Figura 1 mostra o comportamento óptico dos filmes 
de POMA/PTAA com diferentes números de 
bicamadas (n) depositados por dip coating sobre 
substrato de ITO, em sistema próprio

2
. 

 
Figura 1. Curva de Absorção (750nm) versus 
número de bicamadas dos filmes. Inset: Espectro de 
Absorbância de UV-VIS versus número de 
bicamadas. 
 
De acordo com o espectro de UV-VIS (Figura 1-
Inset) observam-se duas bandas, em 430 e 750 nm. 
Através da curva de absorção em função de n 
(Figura 1), verifica-se que há um aumento linear da 
Absorbância com o aumento de bicamadas. A 
variação da espessura dos filmes, determinada por 
AFM através do degrau de corte realizado no filme 
(Figura 2- Inset), apresentou mesma tendência 
linear (Figura 2), evidenciando eficiência na 
construção dos filmes. Pelas análises de AFM verifi 

cou-se também que o filme polimérico apresentou 
morfologia globular e, com o aumento de n, houve 
um aumento das estruturas globulares (Figura 3). 

 
Figura 2. Espessuras dos filmes versus número de 
bicamadas. Inset: Imagem do Degrau no Filme. 
 

 
Figura 3. Imagens Topográficas dos filmes de (a) 
10, (b) 30 e (c) 50 Bicamadas.10 
 
Foi verificado também que houve um aumento na 
rugosidade dos filmes. Para 10, 30 e 50 bicamadas 
as rugosidades foram de 12,1; 13,2 e 15,6 nm, 
respectivamente. Em imagens de MEV (não 
mostradas) foi observado que o recobrimento total 
do substrato só foi possível a partir de 50 
bicamadas, com diminuição dos poros e maior 
homogeneidade dos filmes. 

Conclusões 

Este estudo permitiu obter informações  detalhadas 

sobre o crescimento de filmes automontados de 

POMA/PTAA, propiciando uma otimização de 

métodos experimentais futuros. 
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