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RESUMO 

 

 

Muitas das tecnologias existentes atualmente exigem materiais que tenham 

combinações raras de propriedades que dificilmente são encontradas em um material 

convencional. Nanocompósitos são criados com o intuito de suprir esta necessidade, 

agregando as propriedades de dois ou mais materiais a apenas um composto, resultando em 

um material com um melhor desempenho em relação às que seus componentes utilizados, 

teriam separadamente. Nanocompósitos formados por Polianilina (PANI) e Dióxido de Silício 

(SiO2) têm sido sintetizados por diferentes metodologias com o intuito de aplicá-los nas mais 

diversas áreas. Utilizou-se a técnica de Difração de Raios X (DRX) para determinação dos 

respectivos perfis de difração e observou-se que o nanocompósito contém informações 

estruturais da PANI-ES, apresentando perfis bastante semelhantes. Porém, a presença do SiO2 

no nanocompósito ocasionou perda de resolução dos picos localizados entre 2θ = 8 e 11,3°, e 

entre 2θ = 17,3 e 23,5°, quando estes mesmos picos são comparados com a amostra de PANI-

ES pura. A análise dos espectros de FTIR da PANI-ES, SiO2 e PANI-ES/SiO2 consistiu 

basicamente em reconhecer bandas de absorção correspondentes a determinadas ligações e 

grupos funcionais, não sendo observadas novas bandas no espectro do nanocompósito, 

sugerindo apenas uma formação por deposição física. As imagens de MEV permitiram 

visualizar que a morfologia do nanocompósito é constituída pelas nanofibras da PANI 

depositadas sobre as partículas de SiO2. A análise de EDX permitiu comprovar a presença dos 

elementos silício e oxigênio em praticamente 100%. O refinamento estrutural pelo método de 

Le Bail permitiu a identificação estrutural dos componentes através dos valores obtidos de 

parâmetros de cela, bem como determinar a forma e o tamanho dos cristalitos dos materiais de 

partida. Corroborando com o percentual de cristalinidade, esta método permitiu verificar que 

os cristalitos da PANI são da ordem de 27 Å, enquanto que os cristalitos do SiO2 são da 

ordem de 13 Å. Com relação à condutividade elétrica, observou-se queo nanocompósito 

obtido possui condutividade 10 vezes maior que o polímero puro. Espera-se que estas 

informações possam contribuir para o melhor entendimento das propriedades deste 

nanocompósito. 

 

Palavras-chave: Polianilina. Dióxido de Silício. Nanocompósitos 



5 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 06 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................................................................ 07 

3. MÉTODOS UTILIZADOS….................................................................................................. 09 

3.1 Síntese do nanocompósito Polianilina Sal de Esmeraldina/Sílica (PANI-ES/ SiO2) ................ 09 

3.2 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) ................................... 10 

3.3 Difração de Raios X (DRX) e Estimativa do Percentual de Cristalinidade ............................... 10 

3.4 Ajuste LeBail ............................................................................................................................. 10 

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .......................................................................... 10 

3.6 Medidas de Condutividade Elétrica ........................................................................................... 10 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ……........................................................................................ 11 

4.1 DRX e Estimativa do Percentual de Cristalinidade.................................................................. 11 

4.2 Análise por FTIR ...................................................................................................................... 11 

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDX .............................................................. 12 

4.4 Refinamento pelo Método de Le Bail ....................................................................................... 14 

4.5 Condutividade Elétrica ............................................................................................................. 15 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 16 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......... ............................................................................ 17 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES......................................................................................... 19 

  



6 
 
1.INTRODUÇÃO 

 

A procura por novos materiais que apresentem características únicas é uma busca 

diária para o pesquisdor e, consequentemente, o que move a sociedade para novas pesquisas 

nos mais variados meios científicos. Em destaque, o uso de materiais poliméricos ao longo de 

décadas destinava-se em grande parte para aplicações de resistividade elétrica, pois 

proporcionam propriedades térmicas e mecânicas mais versáteis. Há cerca de 37 anos atrás, 

entretanto, o conceito de que esses materiais são exclusivamente isolantes elétricos foi 

mudado com a descoberta de materiais poliméricos que conduziam eletricidade[1,2]. 

Atribuir propriedades condutoras aos materiais poliméricos foi um grande marco para 

a ciência, pois possibilitou grandes estudos na área e a formação de novos materiais com 

propriedades combináveis. Atualmente denominados como polímeros eletroativos ou 

polímeros condutores eletrônicos, ou ainda polímeros conjugados, assumem um papel de 

destaque nas pesquisas, dentre eles a polianilina e seus derivados se destacam para uma série 

de aplicações tecnológicas onde eles podem ser usados como alternativa a materiais 

tradicionais, com a vantagem de serem mais leves e possibilitarem a montagem de 

dispositivos flexíveis[3]. 

A realização de estudos envolvendo a Polianilina (PANI) com o Dióxido de Silício 

(SiO2) amplia-se a cada momento. Hoje podemos encontrar estudos desse nanocompósito na 

aplicação de revestimento para aço leve contra a corrosão em meio a ácido fortes, como o 

ácido clorídrico (1,0 mol.L-1), que submetido a imersão por 60 dias em HCl, obteve-se grande 

eficiência de proteção contra a corrosão em meio ácido [4]. Outro estudo nesse material é na 

preparação de filme condutores. Foram estudadas as propriedades de fotoluminescência da 

PANI pura e do compósito da PANI/SiO2, onde o compósito da PANI/SiO2 mostrou aumento 

da intensidade de fotoluminescência em comparação com a PANI pura[5]. 

Os nanocompósitos formados por Polianilina e Dióxido de Silício (PANI/SiO2) têm 

sido preparados através de vários métodos, resultando nas mais variadas sugestões de 

aplicações. A intenção deste trabalho é caracterizar estrutural e morfologicamente o 

nanocompósito obtido através das técnicas de Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X (DRX), Estimativa do Percentual de 

Cristalinidade, Refinamento Estrutural pelo Método Le Bail, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e medidas de Condutividade Elétrica. Os dados obtidos através das técnicas 

de caracterização foram trabalhados e analisados, para a melhor compreensão das 

propriedades do nanocompósito obtido. 

 



 
2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
 

Os polímeros condutores, também conhecidos como Polímeros Conjugados ou Metais 

Sintéticos, descobertos na década de 70, fazem parte de uma geração recente de polímeros. 

Esses polímeros podem combinar propriedades mecânicas e processibilidade de um polímero 

convencional com um comportamento elétrico, ótico e magnético semelhante a dos metais e 

de semicondutores inorgânicos. Apesar de serem inerentemente isolantes, os materiais 

poliméricos conjugados se comportam como condutores ou semicondutores a partir de um 

processo de dopagem química ou eletroquímica, elevando os seus valores de condutivida

para valores acima de 1000 S.

Uma propriedade chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas 

conjugadas alternadas ao longo da cadeia polimérica. Na conjugação, as ligações entre os 

átomos de carbono são alternadamente simples e duplas. Cada l

de carbono contém uma ligação sigma, 

fortemente localizada e, por isso, mais fraca  em virtude de  ocorrer apenas no orbitais do tipo 

� e através da atração  entre orbitais

Entretanto, não basta que o polímero tenha ligações duplas conjugadas. Para que ele se 

torne um condutor elétrico, essa dupla ligação deve ser perturbada, tanto por meio da remoção 

de elétrons (oxidação) quanto por meio da

isolantes a condutores por meio

análogo como é feito na dopagem em materiais semicondutores inorgânicos. Assim, a 

condutividade eletrônica de um polímero i

diferentes, dependendo da estrutura molecular e do seu nível de dopagem

Dentro dos Polímeros Intrinsecamente Condutores (Intrinsically Conducting Polymers 

– ICPs), a Polianilina (PANI) tem seu lugar de d

polimerização oxidativa do monômero anilina em meio ácido o produto gerado é a PANI. 

Figura 1 - Forma reduzida e oxidada da estrutura química da PANI.
 

As polianilinas podem ser encontradas em diferentes estados de oxi

representados por uma fórmula geral, 

contendo nitrogênio amina, e oxidadas, contendo nitrogênios imina

Além de suas propriedades condutoras, possui um baixo custo e fácil processamen
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polimerização oxidativa do monômero anilina em meio ácido o produto gerado é a PANI. 
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contendo nitrogênio amina, e oxidadas, contendo nitrogênios imina[11].  

Além de suas propriedades condutoras, possui um baixo custo e fácil processamen
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 
 

3.1 Síntese do Nanocompósito 
 

 

A síntese química do nanocompósito Polianilina Sal de Esmeraldina/Óxido de Silício 

(PANI-ES/SiO2) foi realizada baseando-se em sínteses previamente realizadas no Instituto de 

Física de São Carlos – USP/IFSC [9] e no Laboratório de Polímeros Nanoestruturados – 

NANOPOL/UFAM. Os reagentes foram mantidos sob agitação constante por 3h e ao final o 

nanocompósito foi lavado com acetona (Figura 3). Em seguida foi removido do papel de 

filtro e seco macerado (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3–(a) Nanocompósito depositado sobre o papel filtro (b) após alguns 
minutos secando em temperatura ambiente. 

a b 

Figura 4–(a) Nanocompósito removido do papel (b) após ser macerado. 

a b 
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3.2 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

As análises de FTIR foram realizadas na Central Analítica UFAM utilizando-se o 

equipamento BOMEM modelo MB-102, no intervalo 2000 – 400 cm-1. As pastilhas foram 

preparadas com Brometo de Potássio (KBr) na proporção em massa de 1:100 utilizando uma 

prensa hidráulica Perkin-Elmer a uma pressão de 80 toneladas. 
 

3.3 Difração de Raios X (DRX) e Estimativa do Percentual de Cristalinidade 
 

As medidas de DRX foram realizadas no Laboratório de Geologia da Universidade 

Federal do Amazonas, utilizando-se um difratômetro Bruker D2 Phaser, KαCu, operando a 

50kV, 100mA. As medidas foram realizadas no modo stepscanning, com incremento angular 

de 0.02º em 2θ e 5 segundos/passo. O percentual de cristalinidade das amostras em pó foi 

estimado utilizando-se o programa Peak Fitting Module (PMF) [17,18] através da decomposição 

das áreas dos picos presentes nos difratogramas.  
 

3.4 Ajuste LeBail 
 

No Ajuste LeBail, os perfis dos difratogramas obtidos foram ajustados através do 

programa Fullprof aos dados fornecidos por modelos teóricos. Neste método, as posições em 

2θ das reflexões foram calculadas a partir da proposição de uma cela unitária e de um grupo 

espacial. Inicialmente, foram ser utilizados os dados obtidos por Evain et al. (2002) [18]. Se a 

posição das reflexões assim calculadas apresentarem concordância com a posição das 

reflexões experimentalmente registradas prossegue-se o ajuste adotando uma função de perfil 

e parâmetros de largura a meia altura, admitindo-se a possibilidade de superposição de 

reflexões.  

 

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

Para a determinação da morfologia das amostras no estado sólido, utilizou-se o 

Microscópio Eletrônico de Varredura da marca Carl Zeiss, modelo Supra 35, existente no 

Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica da Universidade Federal de São 

Carlos (LIEC/UFSCar).  
 

3.6 Medidas de Condutividade Elétrica 
 

O nanocompósito no estado sólido foi transformado em pastilha com diâmetro de 1,27 

cm e espessura de 1,5 mm, no Laboratório da Central Analítica, em um prensador a uma 

pressão de 80 toneladas. A pastilha foi revestida com tinta de prata em ambos os lados sobre 

os quais foram feitas conexões elétricas com fios metálicos. As medidas foram realizadas no 

Departamento Física da UFAM. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 DRX e Estimativa do Percentual de Cristalinidade 
 

Utilizou-se a técnica de Difração de Raios X (DRX) para determinação do perfil de 

difração do polímero analisado e obter, portanto, sua impressão digital. A Figura 5 mostra 

os difratogramas de Raios X das amostras PANI-ES, SiO2 e PANI-ES/SiO2. Pode-se 

observar que a amostra PANI-ES apresenta picos localizados em 2θ = 9,2; 14,5; 20,7; 25,3 e 

27,0°, e dois picos mais largos em 2θ = 29,8 e 35,5°. No difratograma do SiO2, foram 

observados dois picos largos, sendo que o primeiro se inicia em 2θ = 7,9° e termina em 2θ 

=15,3°, com seu máximo em 2θ =11,4°; o segundo pico se inicia em 2θ = 16,1° e termina em 

2θ =29,1°, com seu máximo em 2θ =22,3°. Com relação ao nanocompósito, observa-se que 

ele guarda informações estruturais da PANI-ES, apresentando perfis bastante semelhantes. 

Porém, a presença do SiO2 no nanocompósito ocasionou perda de resolução dos picos 

localizados entre 2θ = 8 e 11,3°, e entre 2θ = 17,3 e 23,5°, quando estes mesmos picos são 

comparados com a amostra de PANI-ES pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Difratogramas das amostras de PANI-ES, SiO2 e Nanocompósito. 
 

Os perfis de DRX foram utilizados para os cálculos do percentual de cristalinidade. 

Observou-se que a amostra de PANI-ES apresentou 49% de cristalinidade, enquanto que o 

SiO2 apresentou 39%. Quando esses materiais foram unidos na forma de nanocompósito, a 

cristalinidade ficou em torno de 42%, como era de se esperar, pois a amostra de sílica, sendo 

menos cristalina que a PANI-ES, contribuiu para a diminuição da cristalinidade no 

nanocompósito. 
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4.2 Análise por FTIR 

A análise dos espectros de FTIR da PANI-ES, SiO2 e PANI-ES/SiO2 consistiu 

basicamente em reconhecer bandas de absorção entre 2000 e 400 cm-1, correspondentes a 

determinadas ligações e grupos funcionais mediante consulta a um quadro de análise espectral 

onde a vibração do grupo funcional ou da ligação química é indicada por faixas. A Figura 6 

mostra os perfis de absorção de infravermelho da PANI-ES, SiO2 e PANI-ES/SiO2 na região 

do infravermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Espectros de FTIR para as amostras de PANI-ES, SiO2 e Nanocompósito. 
 

 

Atribuições das principais absorções do espectro
[20]

 da PANI-ES, PANI-ES/SiO2e 

SiO2 correspondem as seguintes bandas:em 1608 cm-1(C – C) estiramento do anel benzênico; 

em 1559 cm-1(C = N) estiramento do anel quinoide; em 1473 cm-1(C=C) estiramento do anel 

benzênico; em 1400 cm-1(C – N) estiramento de imina; em 1302 e 1240 cm-1(C – N) 

estiramento de aminas aromáticas; em 1120 cm-1(C – H) estiramento simétrico no plano; em 

796 cm-1(C – H) deformação angular de anel aromático; a banda de 1105 cm-1 caracteriza o 

estiramento da ligação Si – O; a banda em 798 cm-1 indica deformação angular da ligação Si – 

O; e em 471 cm-1 sugere deformação fora do plano da ligação Si – O. 

Assim, no espectro de FTIR do nanocompósito observou-se bandas relacionadas aos 

dois materiais. Não foram observadas bandas adicionais, que é indicativo de novas ligações 

químicas entre os dois materiais, para a formação do nanocompósito, sugerindo que tenha 

ocorrido apenas uma deposição física da PANI-ES sobre as partículas do Óxido de Silício. 

 

 

 



 

Figura 7– MEV da (a) PANI

Figura 8- MEV da PANI-ES/SiO

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
 

O MEV tem sido uma ferramenta útil em várias áreas, uma vez que possibilita a 

caracterização da morfologia de materiais como metais, cerâmicas, polímeros e espécies 

biológicas[21].Através da Microscopia Eletrôni

partículas do material possuem tamanhos 

possui morfologia semelhante a 

(a) da PANI-ES, (b) do SiO

 

A Figura 7a apresenta

50.000X. Nota-se que sua morfologia é semelhante a 

Figura 7b mostra as partículas de

se que sua morfologia assemelha

A Figura 8 apresenta a morfologia do nanocompósito

ampliação de 3.500X e a Figura

 

a 

a 

da (a) PANI-E com Mag. 50.000X , (b) SiO2 com Mag. 60.000X

ES/SiO2 (a) com Mag. 3.500X e (b) Mag. 120.000X

oscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDX 

O MEV tem sido uma ferramenta útil em várias áreas, uma vez que possibilita a 

caracterização da morfologia de materiais como metais, cerâmicas, polímeros e espécies 

Através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

partículas do material possuem tamanhos variáveis e de ordem micrométrica

morfologia semelhante a cromossomos. A Figura 7 abaixo mostra as microscopias

SiO2 e (c) do nanocompósito PANI-ES/SiO2. 

apresenta a morfologia da PANI-ES com ampliação de aproximadamente

se que sua morfologia é semelhante a nanofibras com tamanhos variados

as partículas de SiO2 com ampliação de aproximadamente

se que sua morfologia assemelha-se a nanoesferas. 

apresenta a morfologia do nanocompósito PANI

Figura 7b da PANI-ES/SiO2 com uma ampliação de 120.000X

13 

com Mag. 60.000X 

Mag. 120.000X 

O MEV tem sido uma ferramenta útil em várias áreas, uma vez que possibilita a 

caracterização da morfologia de materiais como metais, cerâmicas, polímeros e espécies 

ca de Varredura (MEV) observou-se que as 

e de ordem micrométrica, a PANI-ES 

xo mostra as microscopias 

com ampliação de aproximadamente 

com tamanhos variados. A 

damente 60.000X e nota-

PANI-ES/SiO2 com uma 

com uma ampliação de 120.000X. 

b 

b 
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Nota-se na Figura 8a que existem pequenos pontos claros dispostos na massa de 

PANI-ES, que são as nanopartículas do óxido de sílício. Na Figura 8b, ampliando-se mais o 

nanocompósito, nota-se que a polimerização da PANI-ES ocorreu sobre o SiO2. 

Para a comprovação de que as amostras de óxido de silício utilizadas eram sílica, 

utilizou-se a espectroscopia de energia dispersiva de Raio X (EDX), que tem sido 

demonstrada em vários estudos como um método de avaliação do tecido ósseo, sendo este um 

instrumento de análise que permite a aferição dos elementos químicos presentes em vários 

tipos de amostra assim como determinação das concentrações com grande precisão. Isto é 

possível através da aplicação de Raios-X nas superfícies da amostra e a posterior análise dos 

fluorecentes Raios-X emitidos[22]. A amostra apresentou em média percentual de 56,9% de 

Oxigênio e 41,6% de Si, e apenas 1,5% de demais elementos químicos, comprovando que se 

tratava de óxido de silício. 

 

4.4 Refinamento pelo Método de Le Bail 

 
No Ajuste LeBail,os dados de entrada a serem informados são o grupo espacial, 

valores razoáveis de cela unitária e parâmetros instrumentais.O procedimento do ajuste é 

conduzido na hipótese de que as reflexões que contribuem para o perfil gerado podem ser 

simuladas com uma função de perfil selecionada [23]. Assim, a intensidade obtida é resultado 

do refinamento dos parâmetros constituintes da função de perfil selecionada para cada 

reflexão planar, de modo a obter o melhor ajuste. A Tabela 01 apresenta os parâmetros 

refinados dos materiais de partida. Vale salientar que o refinamento estrutural de duas fases 

exige um pouco mais de conhecimento sobre o programa, e será objeto de pesquisas futuras. 

Após o ajuste, também foi possível obter a visualização dos cristalitos nas direções 

[010], [001], e [100], Figura 9, da PANI-ES e SiO2, respectivamente, através do GFourier 

Program, pacote do Programa FULLPROF. 



 

Figura 9 - Visualização dos cristalitos da 
[100], respectivamente. 

Tabela 01 Ajuste Le Bail para 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Refinados

a (Å)  

b (Å)  

c (Å)  

α (º)  

β (º)  

γ (º)  

V (Å3)  

Global Average Size (anisotr.) (Å)

Crystallite Apparent size 100 (Å)

Crystallite Apparent size 010 (Å)

Crystallite Apparent size 001 (Å)

Rwp (%)  

Rp (%)  

a 

c 

a 

c 

Visualização dos cristalitos da PANI-ES e doSiO2 nas direções e 

Bail para PANI-ES e SiO2  

âmetros Refinados Evain et al., 2002 PANI-ES 

5.7328 5.64698 

8.8866 10.26875 

22.6889 18.74225 

82.7481 82.53864 

84.5281 84.32507 

88.4739 88.92393 

1141.292 1072.3 

Global Average Size (anisotr.) (Å) - 27 (9) 

(Å) - 30 

(Å) - 18 

(Å) - 28 

11.3 2.26 

4.9 4.57 

b 

a 

c 

b 

a 

c 

15 

nas direções e [010], [001], e 

SiO2 

13.60571 

13.60571 

10.93536 

90.0000 

90.0000 

120.0000 

1753.096 

13 (3) 

13 

13 

12 

2.70 

1.69 

b 

b 
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4.5 Condutividade Elétrica 
 

O sal de esmeraldina é a forma estrutural onde a PANI alcança os maiores valores de 

condutividade. Pesquisas recentes de caracterização estrutural da PANI-ES apresenta valores 

de condutividade de 1,8x10-4 S.cm-1 para síntese química convencional[24,25]. 

A condutividade elétrica, σ, para a PANI-ES  foi de 1,11�10�		�. ���. Em relação 

ao nanocompósito, obteve-se um valor de	1,217�10�		�. ���. Percebe-se que, para o 

nanocompósito houve um aumento de condutividade em relação à PANI-ES pura, podendo-se 

concluir que a presença de Óxido de Silício no nanocompósito reduza resistência na passagem 

da corrente elétrica na interface, fazendo que haja uma menor condutividade. 
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CONCLUSÕES 

A polianilina e os polímeros derivados da anilina são, sem dúvida, os polímeros 

condutores que têm recebido maior atenção nos últimos anos devido principalmente, à 

estabilidade química de sua forma condutora em condições ambientais, facilidade de 

polimerização e dopagem e baixo custo do monômero. Em virtude disso, a caracterização do 

Sal de Esmeraldina juntamente com o Óxido de Silício surge como suporte de análise dos 

resultados obtidos pelas técnicas de caracterização na formação do nanocompósito gerado a 

partir da PANI-ES. 

Através da técnica de DRX pode-se observar que o nanocompósito apresentou os 

picos característicos dos dois materiais de partida, podendo ser observadas ambas as fases e 

apresentando um percentual de cristalinidade de aproximadamente 42%, verificando-se uma 

perda de cristalinidade em virtude da adição de SiO2, material com menor cristalinidade, no 

processo de polimerização. Em relação ao espectro de FTIR do nanocompósito, foram 

observadas bandas relacionadas aos dois materiais. No entanto, não foram observadas bandas 

adicionais no espectro do nanocompósito, sugerindo a ausência de novas ligações químicas 

entre os dois materiais, para a formação do nanocompósito. A partir disso pode-se dizer que 

ocorreu uma deposição física da PANI-ES sobre as partículas do Óxido de Silício. A 

utilização da técnica de EDX surgiu com suporte para confirmação da fase SiO2, tendo em 

vista que os picos do DRX do mesmo estavam demasiadamente alargados (devido ao 

tamanho pequeno de cristalitos), impedindo sua caracterização por esta técnica. 

Em relação a condutividade elétrica, sabe-se que a condutividade em um sólido é 

causada por dois fatores: o número de portadores de carga (elétrons/buracos) e a mobilidade 

destes portadores. A condutividade elétrica de muitos polímeros condutores está na mesma 

faixa de grandeza da maioria dos semicondutores inorgânicos. O nanocompósito formado 

apresentou um valor de 1,217�10�		�. ���1, apresentando condutividade 10 vezes maior 

que o polímero puro. Dessa forma, foram investigadas propriedades estruturais importantes 

desse materiais, e espera-se que estas informações possam contribuir para o melhor 

entendimento das propriedades deste nanocompósito. 
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