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A máscara foi elaborada no Laboratório de Micro-eletrônica do Instituto de

Física da USP/São Carlos. -
2.5mm -

Figura 2.4: Máscara para dopagem controlada da PANI.

A amostra desdopada (azul) foi fixa à máscara com fita adesiva e após

dopagem e remoção da máscara, a região dopada, à vista desarmada, parecia

estar na forma retangular (conforme figura anterior), independentemente do tipo de

dopante usado. Imediatamente foi feita a captura das imagens (digitalização).

Este processo pode ser realizado de algumas formas. No presente trabalho, as

imagens foram digitalizadas em 24 bits, com resolução espacial de 250 ppi, usando

um microscópio estereoscópio com zoom ocular de 10 x de aumento, lente de 4 x,

modelo XTB WILD, acoplado a uma telecâmera Color CCD-LG (SAMSUNG),

conectada a um computador padrão (PC) equipado com 64 MB de memória RAM e

processador Pentium de 100 MHz. Foram coletadas logo após a dopagem, 9

imagens, ou seja: usou-se 3 corpos de prova para cada tipo de dopagem (descarga

corona negativa, descarga corona positiva e vapores de HCI concentrado). A

seguir, as imagens foram coletadas em intervalos de horas (0,25h, 0,75h, 2h, 4h,

16h, 40h, 112h, 232h, 472h e 712h), em um período total de aproximadamente 1

mês de observação. O número total de imagens digitalizadas foi de 90 imagens,

que por sua vez, posteriormente, sofreram pré-processamento e binarização (cada

uma das 90 imagens), totalizando 270 imagens durante este estudo.

As condições ambientais foram (em ambiente controlado por ar-condicionado):

umidade relativa do ar em tomo de 50% e temperatura ambiente em
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tomo de 25°C. Após a captura das imagens, através da telecâmera, as imagens

foram visualizadas com auxílio de um programa computacional denominado kdl

v.1.0 (kit de desenvolvimento laboratorial), desenvolvido na Embrapa

Instrumentação Agropecuária. Na figura a seguir, pode-se ver a primeira (inicial)

e a última imagem (após 712 horas), obtida pelo microscópio, de cada tipo de

amostra dopada com os diferentes dopantes.

Figura 2.5: Imagem digitalizada, com resolução espacial de 250 ppi e 24 bits, de
PANI dopada na região central da imagem. As amostras (a), (c) e (e) foram
obtidas logo após realizada a dopagem. As imagens (b), (d) e (f) são as últimas
imagens obtidas (após 712 h de observação). As amostras foram dopadas por:
descarga corona negativa em (a) e (b); descarga corona positiva em (c) e (d);
vapores de HCI concentrado em (e) e (f).

Todas as amostras, independentemente do tipo de dopante, apresentaram

a mesma tonalidade de verde, porém a imagem vista pelo microscópio não pareceu

mais ser retangular como quando era observada à vista desarmada, mas



apresentou aspecto elipsóide.
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As imagens digitalizadas passaram por pré-

processamento que consistia na conversão de 24 bits para a resolução de 8 bits

(256 cores) através do aplicativo Image Convert.exe, a fim de poder trabalhar com o

sistema computacional SIARCS 3.0 ®, ambos desenvolvidos na Embrapa

Instrumentação Agropecuária. Esta conversão é necessária, uma vez que o

SIARCS 3.0 ® opera com 256 cores. Com este sistema pode-se selecionar

apenas a área que se quer analisar da imagem. Também possui ferramentas de

apresentação, edição e processamento de imagem digital, dentre os quais destaca-

se o filtro denominado THRESHOLD, o qual foi usado neste trabalho. Usa-se este

filtro para identificar os objetos de interesse de uma imagem e separá-Ios do resto,

através da manipulação direta da tabela de cores da imagem. Portanto, nas

imagens de cada figura procedia-se à separação da área desdopada da área

dopada mediante aplicação do filtro. Esta operação foi feita com base na

distribuição de cores da imagem, a região dopada possuía cor verde e a região

desdopada, cor azul. Através da tabela de cores da imagem, no programa, era

possível fazer a escolha de todos os tons "degradés" entre as cores verde claro e

escuro, para selecionar apenas a área dopada.

Na figura 2.6 pode-se visualizar o resultado para a faixa de cores.

Figura 2.6: Imagem digital (250 ppi e 8 bits) com aplicação do filtro THRESHOLD
na cor verde-esmeralda, com a finalidade de destacar na imagem a área de
dopagem da PANI.
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A) Análise da superfície da PANI

Foram feitos espectros de XPS de amostras de PANI desdopada, PANI

dopada com HCI 1M, dopada com descarga carona negativa e positiva.

Na figura 3.15 vê-se os valores percentuais de cada elemento químico

presente nas amostras de PANI desdopada e dopadas.
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Figura 3.15: Valores percentuais dos elementos químicos presentes nas
superfícies das amostras de PANI. Onde: EB = PANI desdopada; HCI 1M =
PANI dopada com HCI 1M; DC(+) = PANI dopada com descarga carona positiva;
DC(-) = PANI dopada com descarga corona negativa.

A contribuição dos dopantes pode ser vista na figura 3.15, como por

exemplo a PANI dopada com HCI1M possui 2,3 % de Cloro (CI2p3). As amostras

dopadas com descarga corona possuem maior quantidade de Oxigênio (O 1s) e a

amostra dopada com descarga corona negativa possui maior quantidade de
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A seguir, as tabelas 11e 111ilustram os valores de energia de ligação e

grupo químico correspondente de cada uma das amostras analisadas.

AMOSTRA
- ___________ n _____ .___ ._. _____ ..... ______

Grupo químicoreferênciaINTENSIDADE eV %área
gaussianaEB

323284,760,6-C=C-77,78,79]
139

285,826,1-C-N58,77]
41

286,97,7-C-O-H[77]
30

288,35,6-C=O77]

HCI

392284,654,7-C=C-[77,78,79]
242

286,133,8-C-N[58,77]
60

287,48,4-C-O-H[771
22

289,53,1O=C-O[58,77]

DC(+)

404284,635,5-C=C-77,78,79]
122

285,413,3-C-N58,77]
239

286,225,2-C-N58,77]
52

287,06,4-C-O-H[771
162

288,219,6-C=O[77]

DC(-)

1238284,648,5-C-C-[77,78,791
784

286,230,7-C-N[58,77]
54

287,32,1-C-O-H[77]
475

288,318,6-Ç=O[77]

Tabela 11: Valores de energia de ligação (eV) , intensidade, % de área gaussiana
(oriundo da deconvolução dos picos) e grupos químicos do espectro de XPS do
C (1s) das amostras de PET/PANI. Onde: HCI = PET/PANI dopada com HCI
1M; EB = PET/PANI desdopada; DC(+) = PET/PANI dopada com descarga
corona positiva e DC(-) = PET/PANI dopada com descarga corona negativa.
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Tabela 11I: Valores de energia de ligação (eV), intensidade, % de área gaussiana
(oriundo da deconvolução dos picos) e grupos químicos do espectro de XPS do N
(1s) das amostras de PET/PANI. Onde: HCI = PET/PANI dopada com HCI1M; EB
= PET/PANI desdopada; DC(+) = PETlPANI dopada com descarga corona positiva
e DC(-) = PET/PANI dopada com descarga corona negativa.
AMOSTRA INTENSIDADEeV%áreaGruporeferência

gaussiana
químico

EB
35398,231,6-N=70,15,78,791

66
399,358,4-NH-70,15,78,79]

12
400,610,0-N+15,781

HCI

14398,218,3-N=70,15,78,791
67

399,464,0-NH-70,15,78,79]
20

400,617,7-N+15,781

DC(+)

28398,718,7-N=70,15,78,791
96

400,056,8-N+15,78]
47

401,424,5-N+15,781

DC(-)

56398,19,6-N=70,15,78,791
405

400,069,7-N+15,78]
120

402,020,7-N+15,781

Os valores de energia de ligação e os grupos químicos característicos para

os espectros de C (1s) e N (1s) , apresentados nas tabelas 11 e 111, estão de acordo

com os valores encontrados na literatura para a PANI obtida por síntese química.

Na tabela 11 observa-se que acima de 286,9 eV há uma pequena oxidação da

superfície da PANI, ocasionada provavelmente pelo oxigênio do ar, uma vez que

esta técnica revela a composição química de superfícies menores do que 10 nm.

Na tabela 111 observa-se a presença de dois grupos característicos da PANI: o grupo

imina (-N=) e o grupo amina (-NH-), que aparecem respectivamente em

aproximadamente 398,2 eV e 399,4 eV [15]. Acima de 400 eV, segundo a

literatura [70,15,78,79] os nitrogênios estariam ligados a oxigênios, como

subprodutos de oxidação ou como dopantes inorgânicos, tais como HN03, HN02,

etc, acima de 402 eV [78,79]. No caso das amostras dopadas com descarga

corona estas espécies apareceram em maior quantidade, a PANI dopada com

descarga corona negativa apresentou uma banda em 402,0 eV, o que sugere a

presença de dopagem por ácido inorgânico do tipo HNOx.













(a)

(c)
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(b)

(d)

(f)

Figura 3.18: Fotomicrografias de MO de compósitos PET/PANI, onde observa
se a superfície da PANI dopada com: (a) HCI1M (400 x), (b) HCI1M (1.000 x), (c)
descarga corona positiva (400 x), (d) descarga corona positiva (1.000 x), (e)
descarga corona negativa (400 x), (f) descarga corona negativa (1.000 x).
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3.1.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Neste item, apresentamos as fotomicrografias da superfície do PET e

PC, e compósitos PET/PANI e PC/PANI em diferentes tipos de tratamento.

Nas fotomicrografias das figuras 3.19 e 3.20, pode-se ver a morfologia

da superfície dos filmes dos compósitos PET/PANI e PC/PANI dopados e

desdopados, sem tratamento térmico e com tratamento térmico.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.19: Fotomicrografias de MEV de filmes de PETlPANI-desdopada em
NH40H O,1M (aumento de 20.000x) (a)sem tratamento térmico, (b)com tratamento
térmico (2h, 200°C); fotomicrografias de MEV de filmes de PC/PANI-desdopada em
NH40H 0,1 M (aumento de 20.000x): (c)sem tratamento térmico, (d)com tratamento
térmico (2h, 200°C).

Em todas as fotomicrografias observa-se que a PANI depositada nos

substratos possui morfologia do tipo granular (em forma de grãos) [84,85], sendo

que no caso do PC, aparentemente, os grãos parecem estar mais arredondados

(globulares) do que os grãos da PANI depositados sobre o PET, provavelmente

devido a influência da morfologia do substrato. Os grãos da PANI das amostras

que sofreram tratamento térmico estão mais achatados e interligados entre si.



(a)

(e)
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(b)

(d)

Figura 3.20: Fotomicrografias de MEV de filmes de PET/PANI-dopada em HCI1M
(aumento de 20.000x): (a)sem tratamento térmico, (b)com tratamento térmico (2h,
200·C); fotomicrografias de MEV de filmes de PC/PANI-dopada em HCI 1M
(aumento de 20.000x): (c)sem tratamento térmico, (d)com tratamento térmico (2h,
200·C).

Na figura 3.21 são apresentadas fotomicrografias de filmes de

PET/PANI e PC/PANI dopados com TFA 1M.



65

(e)

(b)

(d)

Figura 3.21: Fotomicrografias de MEV de filmes de PET/PANI-dopada com TFA .
1M (aumento de 20.000x): (a)sem tratamento térmico, (b)com tratamento térmico
(2h, 200·C); fotomicrografias de MEV de PCIPANI-dopada com TFA 1M (aumento
de 20.000x): (c)sem tratamento térmico, (d)com tratamento térmico (2h, 200·C).

Observa-se que as imagens das amostras dos filmes de PET/PANI e

PCIPANI dopadas com TFA 1M, com ou sem tratamento térmico, foram

semelhantes as imagens de MEV dos filmes dopados com HCI1M. Talvez isso

ocorra devido ao fato dos ácidos HCI e TFA terem comportamento químico muito

semelhante, como por exemplo, serem muito voláteis, dissociarem-se

rapidamente, protonando a PANI de forma similar, conferindo este aspecto à

topografia de superfície da PANI.

Na figura 3.22 vê-se a superfície dos filmes de PETIPANI e PC/PANI

dopados com TSA 1M.



(a)

(c)

(b)

(d)
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Figura 3.22: Fotomicrografias de MEV de filmes de PET/PANI-dopada com TSA
1M (aumento de 20.000x): (a)sem tratamento térmico, (b)com tratamento térmico
(2h, 200·C); fotomicrografias de filmes de MEV de PC/PANI-dopada em TSA 1M
(aumento de 20.000x) ; (c)sem tratamento térmico, (b)com tratamento térmico (2h,
200·C).

Nas figuras 3.22 (a) e 3.22 (c), as manchas negras se devem a remoção

de porções de camadas de PANI, que devido ao fato do TSA conferir solubilidade

a PANI e também ser muito higroscópico, isso promove pouca aderência da PANI

ao substrato, fazendo com que a mesma seja removida mais facilmente. Os

cristais com morfologia retangular, que aparecem na amostra tratada

termicamente, são provenientes do excesso do dopante TSA que ao sofrer

tratamento térmico, perde sua água de hidratação e forma cristais na superfície

da PANI.
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Observa-se na figura 3.23 as fotomicrografias dos filmes de PET/PANI

e PC/PANI dopados com descarga corona.

(c) (d)

Figura 3.23: Fotomicrografias de MEV de filmes de PET/PANI- dopados em cada

face, com descarga corona negativa (t= 45 min, i= 10 ~ A, d ponta grade =18 mm, d grade

amostra = 6 mm): (a) aumento de 2.000x, (b) aumento de 20.000x; fotomicrografias
de MEV de filmes de PET/PANI-dopada em cada face, com descarga corona
positiva (t = 2 h; i = 20 ~, d ponta grade = 18mm, d grade amostra = 6 mm): (c)aumento de
2.oo0x, (d)aumento de 20.000x.

Na figura 3.23 nota-se uma profunda mudança na morfologia da PANI,

em relação as fotomicrografias anteriores. Neste caso, aparecem em todas as

regiões das fotomicrografias analisadas, poucos grãos grandes de PANI. As

amostras dopadas com descarga corona negativa são as que apresentam menor

número de grãos grandes, sugerindo que quando a amostra é dopada com

descarga corona, o "vento corona" deva achatar os grãos maiores da PANI,

uniformizando a superfície da mesma.
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Os substratos poliméricos (PET e PC) que foram usados para·depositar

a PANI, também foram analisados por MEV porque conforme a literatura [3,64]

um dos fatores que pode influenciar a morfologia da PANI é a morfologia do

substrato. A morfologia dos filmes de PET e PC antes do tratamento térmico e

após tratamento térmico, pode ser vista na figura 3.24 a seguir.

(c)

(b)

(d)

Figura 3.24: Fotomicrografias de MEV de filmes de PET (aumento de 2.000x): (a)
sem tratamento térmico, (b) com tratamento térmico (2h, 200'C); Fotomicrografias
de MEV de filmes de PC (aumento de 2.000x): (c) sem tratamento térmico,(d) com
tratamento térmico (2h, 200' C).

Na superfície dos filmes de PET e PC (sem tratamento térmico)

observa-se alguns defeitos oriundos do processo de fabricação dos filmes. Após

tratamento térmico, tanto no PET, como no PC, pode-se ver mudanças em sua

superfície. Observa-se estrias ao longo de toda a extensão do PC em formato

radial. O PET cristaliza após tratamento térmico em mufla (com aquecimento e





70

(e)

(b)

Figura 3.25: Fotomicrografias de MEV de compósitos que foram esticados até a
ruptura: (a) PET/PANI-HCI 1M (aumento de 2.000 x); (b) PC/PANI-HCI 1M
(aumento de 2.000 x), (c) PET/PANI-HCI 1M (aumento de 20.000 x) e (d)
PC/PANI-HCI1 M (aumento de 20.000 x).

o estudo por MEV foi importante para observar a morfologia dos

compósitos de PANI estudados e os efeitos dos tratamentos feitos. Observou-se

também que a dopagem por descarga corona confere uma morfologia superficial

bem mais homogênea do que a da PANI dopada com ácidos protônicos.





(a)
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(b)

(c)

figura 3.26: Imagens de AFM da topografia da superfície da PANI (modo não
contato), onde: (a) amostra dopada com Hei 1M, (b) desdopada e (c) redopada
com descarga corona negativa.

As imagens da figura 3.26 foram obtidas por AFM (modo não contato), usando

uma varredura de 5 ~m . Na figura 3.26 (a) pode-se ver a superfície de uma

amostra de um compósito de PET/PANI que foi obtido já na forma dopada com
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HCI 1M, em (b) observa-se a superfície do material após tratamento de

desdopagem em NH40H 0,1M e em (c) tem-se a mesma superfície, porém

redopada com descarga corona negativa. Para cada imagem foram selecionados

2 tipos de grãos: menor e maior. Cada um desses grãos foi analisado mediante

software da Topometrix, que permite determinar as dimensões em X, ye z de cada

grão de PANI que se quer analisar. Foi traçada uma linha horizontal e outra

vertical em cada grão e marcou-se 2 pontos no contorno do grão (figura 3.27). A

largura vertical do grão é dada pela diferença dos 2 pontos no eixo y, a largura

horizontal surge da diferença de 2 pontos no eixo x e a altura é dada pela

diferença de 2 pontos no eixo z, conforme tabela V. A seguir, nas figuras 3.27 e

3.28 tem-se um exemplo do perfil de uma linha vertical e horizontal,

respectivamente, da superfície da PANI (desdopada), apresentando as dimensões

de um grão.

-.- rFiIeInfonRation.---·-~·-_·--··-·----·-··-·----·----_···--·----·- -.--- ---.------.-)
! Zmin: 0.00 na Zm"", 322.97 ••• Scan Range: 5 ••••• Resolution:500 x 500 :
'-. ~. • __ ._. .__ . . . J

;RMUh::-·- ..····--··-··------·----···--··-·---·-···---·-·-·--.-.- ..-- ..- .....-- ..- .....
I Linel
i Xlllm) y(••••) Zlnm)
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l. . . .__ ~__. ... . . .. .__ .__ . . _

323nm
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-------. -- -. -. nn -T' _n .. _n .. r--" n ------

.. _._.. .__u. ~---u.--.. _n -LI!\1-.- ... __) .. _.__. hh __ •• u.;. .. . u ,

242.25 ~ •. - •. - ......•..

80.75

~
'"
O 161.5
N

Distance

Figura 3.27: Imagem de AFM e perfil de uma linha vertical da superfície da PANI
(desdopada) depositada sobre PET, apresentando o comprimento (em y) de um
grão.
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_____________________ rFile Inh.mation:- ------- ---------- ..-. --.------ --------.-. ---.- o --;
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! Line1
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I Poinl2: 1.643 2.160 89.65

Dift: -0.451 0000 2.88
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Figura 3.28: Imagem de AFM e perfil de uma linha horizontal da superfície da
PANI (desdopada) depositada sobre PET, apresentando o comprimento (em x) de
um grão.

.. - . -
AMOSTRA LARGURA (nm)LARGURA (nm)ALTURA (nm)

PANIIHCI1M

EIXO XEIXOYEIXOZ

Grão menor

22024055

Grão maior

531421300

PANIIEB

EIXO XEIXOYEIXOZ

Grão menor

10010055

Grão maior

230190200

PANIIDC{-)

EIXO XEIXOYEIXOZ

Grão menor

24019070

Grão maior

431381110

Tabela V: Valores das dimensões de alguns grãos da PANI depositada sobre o
PET. Onde: PANI/HCI 1M = PANI dopada com HCI 1M; PANI/EB = PANI
desdooada: PANI/DC(-) = PANI dooada com descaraa corona neaaf
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condutividade elétrica, porque o teste de aderência destrói o compósito. Após o

tratamento térmico, as amostras eram redopadas com seus respectivos ácidos (pois os

dopantes evaporam com o tratamento térmico em altas temperaturas), após secas,

eram feitas as medidas de condutividade elétrica e testes de aderência.

Conforme pode-se observar na tabela VI os filmes de PET/PANI que

sofreram tratamento térmico a 200°C apresentaram excelente aderência da PANI ao

PET, em contrapartida o valor de sua condutividade elétrica diminuiu cerca de duas

ordens de grandeza. Os filmes de PET desdopados com NH40H 0,1 M melhoraram

a aderência da PANI ao PET, sendo que antes do tratamento, esses eram menos

aderentes. O compósito que apresentou o maior valor de condutividade elétrica foi

o PET/PANI dopado com HCI1 M (2 S/em).

Tabela VI: Compósitos de PETlPANI dopados com: HCI 1M; TFA 1M; TSA 1M;
desdopados com NH40H 0,1 M (EB), sem tratamento térmico e com tratamento térmico
(TI) à 200°C durante 2 h. Valores de aderência e condutividade elétrica.

Compósitos de PET/PANI AderênciaCondutividade Elétrica
(% de área de PANldestacada)

(S/em)

PET/PANI - EB

151 0.10

PET/PANI - EB - TT

O1 0-10

PET/PANI - HCI1 M

652,0

PET/PANI- HCI1 M - TT

O0,01

PET/PANI - TFA 1 M

651,5

PET/PANI- TFA 1 M - TT

O0,01

PETJPANI- TSA 1 M

651,0

PET/PANI - TSA 1 M - TT

OBS (1)OBS (1)

\
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OBS (1): O filme PET/PANI- TSA 1 M se fragmentou após tratamento térmico

Na tabela VII podemos observar que os filmes de PC/PANI, com exceção das

amostras de PC/PANI dopadas com TSA 1M, apresentaram excelentes resultados de

aderência da PANI ao PC, superando os valores encontrados para PET/PANI. Os

valores de condutividade elétrica se mantiveram idênticos aos valores para os filmes

de PET/PANI, tratados nas mesmas condições. Tanto os filmes de PET/PANI, como

os filmes de PC/PANI tratados termicamente e dopados com TSA 1M se fragmentaram

após tratamento térmico.

Tabela VII: Compósitos de PC/PANI dopados com: HCI 1M; TFA 1M; TSA 1M;
desdopados com NH40H 0,1 M (EB), sem tratamento térmico e com tratamento térmico
(TT) à 200°C durante 2 h. Valores de aderência e condutividade elétrica.

Compõsitos de PC/PANI AderênciaCondutividade Elétrica
(% de área de PANI destacada)

(S/em)
.

PC/PANI-EB

o1 0-10

PC/PANI-EB - TI

o10-10

PC/PANI - HCI 1 M

°2,0

PC/PANI - HCI1 M - TI

°0,01

PC/PANI - TFA 1 M

O1,5

PC/PANI- TFA 1 M - TT

O0,01

PCJPANI .- TSA i IV!

351.0

PC!PANI- TSA 1 M - TT

0813 (2)oas (21

OBS (2): O filme de PC/PANI- TSA 1 M se fragmentou após tratamento térmico
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relação à amostra original (dopada em HCI 1M), a aderência da PANI ao PET

aumenta, e a condutividade, como era esperada, diminui. Singh et aI. [97] fizeram

estudos com dopagem, desdopagem e redopagem de polianilina com HCI, em

concentrações baixas, observaram estranhas mudanças na morfologia da PANI, o

que deu origem a novas aplicações para a mesma, como por exemplo, membrana

separadora de gases. Segundo os autores, os resultados de aderência se tornam

interessantes apenas quando a redopagem é feita com concentrações de ácido

muito inferiores à original. No presente estudo, notou-se que o número de ciclos

de redopagem não alterou significativamente a aderência, as mudanças só ocorrem

quando se desdopada uma amostra originalmente dopada em alta concentração de

HCI, desdopa e redopa com solução de HCI com concentrações baixas. Fizemos

um estudo da morfologia de amostras redopadas em diferentes concentrações de

HCI usando Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As imagens obtidas são

(a) (b)
Figura 3.33: Fotomicrografias de PET/PANI, onde observa-se a superfície da
PANI (aumento de 2.000 x): (a) originalmente obtida na forma dopada em HCI1M;
(b) desdopada em NH40H 0,1M ..

apresentadas a seguir.

Na figura 3.33 (a) observa-se que os grãos de PANI estão maiores em

relação aos grãos da figura 3.33 (b). Quando é feita a desdopagem, o tamanho

dos grãos diminui. No processo de redopagem, os grãos voltam a incharem,

porém como a PANI está depositada sobre um substrato, há alguma perda de

massa de PANI, durante este processo, bem como os grãos parecem aumentar de

tamanho, como pode ser visto nas figuras 3.34 (a) e 3.34 (b). Quando a
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redopagem é feita em concentrações muito baixas de HCI, os grãos se alongam,

apresentando um aspecto quase fibrilar e parecem estar mais conectados e

aderidos ao substrato, segundo figuras 3.34 (c) e 3.34 (d).

(a) (b)

FiglUlra 3.34: Fotomicrografias de MEV de compósitos de PET/PANI dopados em
HCI (aumento de 20.000 x), nas concentrações: (a) HCI 1M (PET/PANI
originalmente obtidos da síntese); PET/PANI desdopados e redopados em: (b) HCI
1M; (c) HCI 0,001M e (d) HCI 0,0001M.

A morfologia destes materiais também foi estudada por Microscopia Ótica,

conforme figura 3.35.
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Os gráficos indicam que entre as duas técnicas de dopagem por descarga

corona (negativa e positiva) praticamente não existem diferenças no comportamento

das curvas, que apresentam comportamento quase constante. No caso da dopagem

com HCI concentrado (vapor), a partir do tempo de 112 horas, começou a haver

diminuição da área de dopagem da PANI. Foram feitos gráficos de barras, nos

quais estes efeitos podem ser melhor observados, conforme figura 3.44.
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Figura 3.44: Área de dopagem (%) da PANI versus tempo de observação (horas),
onde: (a) amostras dopadas por descarga corona negativa (N), (b) dopagem por
descarga corona positiva (P), e (c) dopagem com HCI concentrado (vapor) (A). As
cores das barras representam os 03 corpos de prova usados para cada tipo de
dopagem.


























