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Introdução

A polianilina (PANI), um polímero obtido a partir da 
anilina por síntese química ou eletroquímica, pode 
ocorrer em diferentes estados de oxidação, sendo a 
base esmeraldina sua forma mais estável.  A PANI 
pode apresentar uma faixa ampla de condutividade 
elétrica,  quando  dopada por  ácidos  orgânicos  ou 
ácidos  inorgânicos.  A  polianilina  apresenta  uma 
série  de  propriedades  elétricas,  eletroquímicas  e 
óticas que a credencia a um potencial de aplicações 
tecnológicas.  Neste  trabalho  apresentamos  um 
estudo inédito sobre a dopagem de polianilina por 
norbixina Figura 1 (obtida como um subproduto da 
planta Bixa orellana, mais conhecida como urucum).
A PANI usada neste estudo foi  sintetizada por via 
química  pela oxidação da anilina  (0,1 mol/L)  com 
persulfato  de amônia  (0,15 mol/L)  em meio  ácido 
(pH entre 0 e2). A norbixina foi extraída de semente 
de urucum,  que foi  submetida  a  uma solução de 
NaOH  5%.  Para  o  estudo  da  dopagem,  foram 
preparadas filmes  de PANI  (pura  e  dopada)  pelo 
processo casting com diferentes concentrações de 
norbixina.  Foi  usado  com  substrato  para  a 
preparação  dos filmes  laminas  vidro  previamente 
limpas e secas. As amostras foram analisadas pelas 
técnicas de FT-IR ATR, UV-Vís e MEV.

Resultados e Discussão

A norbixina (Figura 1) é um composto orgânico que 
apresenta  24  carbonos,  com  9  ligações  duplas 
intercaladas  por  ligações  simples  e  grupos 
carboxílicos em suas extremidades.

Figura 1. Estrutura química da norbixina.

Na  Figura  2  encontram-se  os  espectros  de 
infravermelho  de  três  amostras  diferentes:  (3) 
norbixina,  (1)  polianilina  pura  e  (2)  e  polianilina 
dopada com norbixina. 

Figura  2. Espectros  de  FTIR  das  amostras:  (1) 
polianilina  pura,  (2)  polianilina  dopada  e  (3) 
norbixina.

O  espectro  na  região  do  infravermelho  (IV)  da 
norbixina,  apresenta banda larga e forte na região 
de 3500-2500 cm-1 de estiramento O - H de álcool, 
sobreposta à banda de estiramento O - H de ácido. 
Esta  última  juntamente  com  a  banda  forte  de 
estiramento de carbonila (1717 cm-1) contendo um 
ombro  que  sugere  ser  de  outra  carbonila.  O 
espectro  apresenta  ainda,  outras  bandas  de 
estiramento C = C, C - H sp3,  C-H sp2,  C - O de 
álcool primário entre outras.
As bandas encontradas na região de 1590 - 1490 
cm-1 são atribuídas às vibrações de C - C referentes 
aos anéis benzeno e quinona.  As bandas a 1160 
cm-1, presentes na PANI pura e dopada, associadas 
a  vibrações  do grupo  N  =  C  correspondentes ao 
anel quinóide, no qual é atribuída a condutividade 
elétrica da polianilina

Conclusões

Pode se concluir que a norbixina efetivamente pode 
ser usada na dopagem de polianlina em diferentes 
porcentagens de concentração.
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