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RESUMO 

 

A impressão jato de tinta é uma técnica de impressão bem 

conhecida e bem disseminada, com potencial para a aplicação na 

eletrônica orgânica como método de deposição. Além disso, os polímeros 

intrinsecamente condutores, tal como o polipirrol, são materiais com 

potencial para serem utilizados na impressão jato de tinta devido às suas 

propriedades funcionais e condutividade elétrica, que pode ser controlada 

pelo estado de oxidação e/ou protonação. No entanto, considerando que 

cada sistema de tinta possui um conjunto específico de propriedades, e 

com base no nosso conhecimento, há poucos trabalhos reportados na 

literatura que exploram o potencial da impressão de jato de tinta térmica 

comercial com nanopartículas de polipirrol. Desta forma, foi investigado 

neste trabalho a influência de três surfactantes aniônicos, dodecilsulfato 

de sódio (SDS), dodecilbenzeno sulfonato de sódio (SDBS) e ácido 4-

dodecilbenzenossulfônico (DBSA) e dois agentes oxidantes, persufalto 

de amônio (APS) e cloreto de ferro (III) hexahidratado, sobre as 

propriedades físico-químicas do polipirrol e das suas nanopartículas 

dispersas em meio aquoso. Os resultados indicaram que o agente oxidante 

e o surfactante desempenham um papel relevante na estabilidade da 

dispersão. Uma maior estabilidade da dispersão foi observada para as 

partículas preparadas utilizando APS como agente oxidante. Por 

exemplo, polipirrol sintetizado com APS e DBSA empregando 0,01 M de 

pirrol resultou em um tamanho médio de partícula de 36 nm e viscosidade 

de 1,6 cP, características que permitiram o uso desta dispersão de 

polipirrol em uma impressora jato de tinta térmica. A impressão da 

dispersão mais estável foi realizada sobre uma folha plástica comercial e 

observou-se que o aumento da concentração molar de polipirrol na 

dispersão resultou em um aumento da condutividade elétrica do material 

depositado sobre o substrato. Como ponto final, os resultados obtidos 

neste trabalho indicam que as dispersões de polipirrol se apresentam 

como um material promissor para a aplicação na impressão jato de tinta 

térmica. 

 

Palavras-chave: Eletrônica orgânica, Polipirrol, Síntese química, 

Impressão jato de tinta térmica  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Ink-jet printing is a well-know and well-spread printing 

technique with potential application for organic electronics as a 

deposition method. In addition, intrinsically conductive polymers, such 

as polypyrrole, are materials with potential for use in ink-jet printing due 

to their functional properties and electrical conductivity that can be 

controlled by their oxidation and/or protonation state. However, 

considering that each ink system has its own set of properties, up to the 

best of our knowledge there is a lack of works exploring the potential of 

commercial thermal ink-jet printing with polypyrrole nanoparticles. In 

this way, it was investigated in this study the influence of three anionic 

surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium 

dodecylbenzenesulfonate (SDBS) and 4-dodecylbenzenesulfonic acid 

(DBSA) and two different oxidative agents ammonium persufalte (APS) 

and Iron(III) chloride hexahydrate upon the physico-chemical properties 

of polypyrrole and the polypyrrole nanoparticles dispersed in aqueous 

media. Results indicated that oxidative agent and surfactant play a role on 

the dispersion stability. Higher dispersion stability has been observed for 

particles prepared using APS as oxidative agent. For instance, polypyrrole 

synthesized with APS and DBSA using 0.01 M of pyrrole had a mean 

particle size of 36 nm and viscosity of 1.6 cP, characteristics that allowed 

the use of this polypyrrole dispersion in a thermal inkjet printer. Printing 

of the most stable dispersion was made on commercial plastic sheet and 

it was observed that the increase of polypyrrole molar concentration in 

the dispersion resulted in an increase of electrical conductivity of the 

material deposited onto the substrate. As a final point, the outcomes 

obtained in this work are indicative of polypyrrole dispersions as a 

promising material for application in thermal ink-jet printing. 

 

Keywords: Organic electronic, Polypyrrole, Chemical synthesis, Thermal 

ink-jet printing.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa e desenvolvimento no setor eletroeletrônico permitiu o 

surgimento dos mais diversos dispositivos eletrônicos possibilitando um 

avanço significativo e a expansão de diferentes áreas, tais como da 

comunicação sem fio, da informática, da indústria automobilística, 

aeronáutica, entre outras. Grande parte do progresso do setor 

eletroeletrônico é resultado do desenvolvimento da tecnologia de 

materiais semicondutores inorgânicos em conjunto com materiais 

metálicos, constituintes fundamentais em um dispositivo eletrônico. 

Contudo, a produção destes dispositivos geralmente requer métodos de 

fabricação complexos e de elevado custo. Neste contexto, a eletrônica 

impressa se insere como um campo da eletrônica orgânica, baseada no 

uso de materiais carbonáceos, com crescente interesse comercial e de 

pesquisa devido ao seu potencial de obtenção de dispositivos eletrônicos 

com elevado rendimento e baixo custo (FU, 2012). Entre os exemplos de 

dispositivos já produzidos estão os diodos orgânicos emissores de luz 

(SAIN et al., 2011), sensores químicos (KIT-ANAN et al., 2012), 

sensores biológicos (JAMPANA; KATHUROJU; SINGH, 2009), 

identificação por rádio frequência (VIRTANEN et al., 2012) e células 

solares (EOM et al., 2009). 

A eletrônica impressa é baseada na adaptação de técnicas de 

impressão empregadas na produção textual/gráfica (flexografia, gravura, 

serigrafia e jato de tinta, por exemplo) para a deposição de materiais 

funcionais na forma de tinta em padrões previamente definidos sobre 

diferentes substratos, resultando em dispositivos leves, finos, flexíveis 

e/ou vestíveis (FU, 2012; SUGANUMA, 2014).  

Entre as técnicas de obtenção de dispositivos eletrônicos, a 

impressão jato de tinta (IJ) é uma das mais comuns e difundidas na 

eletrônica impressa. O princípio de funcionamento dessa técnica é 

baseado na ejeção de pequenas gotas de tinta a partir de um orifício, 

mediante a ação de transdutores, piezoeléctricos ou resistivos. O padrão 

de impressão pré-estabelecido resultará da evaporação da tinta sobre o 

substrato. Este método de deposição se destaca por seu baixo custo e 

baixo desperdício de material, sem contato direto com o substrato e capaz 

de deposições de tamanho micrométrico (FU, 2012; SINGH et al., 2010). 
A tinta na IJ é uma substância formada por um veículo líquido, de base 

aquosa ou orgânica e por um material funcional dotado de propriedades 

específicas a sua aplicação de destino, como condutividade elétrica, por 

exemplo. A tinta utilizada na IJ deve atender certos requisitos, tais como 

viscosidade, tamanho de partícula e estabilidade. Estas propriedades 
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afetam a etapa de impressão da tinta e também a interação com o 

substrato, podendo resultar em uma distribuição de material de modo não 

homogêneo e possivelmente comprometendo o desempenho do 

dispositivo eletrônico. 

Entre os materiais funcionais utilizados na IJ capazes de atender 

tais requisitos estão os polímeros intrinsicamente condutores (PICs). Esta 

classe de materiais poliméricos permite o controle da sua condutividade 

elétrica, além de apresentarem baixa densidade e baixo custo. Os PICs 

podem ser obtidos na forma de soluções ou dispersões estáveis com 

tamanho de partículas adequado ao processo de impressão. E 

diferentemente dos materiais metálicos, os PICs não necessitam de 

tratamentos térmicos após a deposição no substrato. Baseado no contexto 

apresentado, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma tinta 

baseada em polipirrol aplicado em impressora comercial jato de tinta 

térmica em substrato plástico, avaliando-se o seu desempenho como um 

material funcional adequado a técnica de deposição. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

Obtenção e caracterização de tinta à base de água com 

nanopartículas de polipirrol para utilização em impressora comercial jato 

de tinta térmica. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Investigar a influência dos parâmetros de síntese na estabilidade 

das dispersões aquosas de polipirrol; 

Definir e produzir a formulação de tinta para utilização na 

impressão jato de tinta térmica; 

Depositar a tinta condutora em substrato plástico, utilizando-se 

uma impressora comercial de jato de tinta térmica, e correlacionar o efeito 

do número de impressões na qualidade e propriedades da deposição. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ELETRÔNICA ORGÂNICA 

 

A eletrônica orgânica (EO) é essencialmente um campo que 

compreende o desenvolvimento, emprego e aplicação principalmente de 

moléculas e polímeros eletricamente ativos baseados em carbono, ou seja, 

possuem propriedades de interesse como condutividade ou 

semicondutividade elétrica, piezoeletricidade, e luminescência, por 

exemplo (ZAKI, 2015). É uma área com crescente interesse de 

pesquisa/desenvolvimento devido ao seu potencial em relação a 

eletrônica convencional, baseada em materiais inorgânicos. De modo 

geral a eletrônica convencional depende de técnicas custosas, complexas 

e que envolvem numerosas etapas de fabricação/deposição, tais como a 

fotolitografia e deposições a vácuo. Enquanto que a EO se sobressai por 

possuir baixo custo, menores tempos de fabricação em temperaturas 

menores e processabilidade via solução (FORTUNATO; BARQUINHA; 

MARTINS, 2012; SINGH et al., 2010; ZAKI, 2015). 

Segundo o documento elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos de 2011 intitulado Eletrônica orgânica: contexto e proposta 

de ação para o Brasil, os materiais semicondutores baseados em carbono 

representam uma importante oportunidade de negócio. O 

desenvolvimento destes materiais na forma de dispositivos possibilitaria 

o surgimento de empresas e negócios baseados na EO, um campo de 

interesse tanto comercial quanto acadêmico (CENTRO DE GESTÃO E 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2011).  

Comercialmente a EO destaca-se devido ao seu potencial de 

mercado, uma solução alternativa à eletrônica convencional, 

possivelmente mais viável economicamente e capaz de aliar 

características como leveza e flexibilidade. Entre os exemplos de 

aplicação neste campo estão: as telas flexíveis, a iluminação de grandes 

áreas, sensores, a eletrônica descartável, etiquetas eletrônicas de 

identificação por radiofrequência e tecidos e embalagens inteligentes 

(NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, [S.d.]). O potencial de 

mercado analisado pela empresa britânica de consultoria IDTechEx, prevê 
que até o ano de 2027 o mercado de eletrônicos impressos, flexíveis e 

orgânicos alcançará o valor de 73,43 bilhões de dólares, liderado por 

produtos como displays de diodos orgânicos emissores de luz, seguido 

por sensores e tintas condutoras, respectivamente. A Figura 1 representa 

o progresso em bilhões de dólares, desde 2005 no potencial mercado de 
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eletrônicos impressos, flexíveis e orgânicos, e a previsão de seu 

comportamento para 2021 e 2027. Prevendo um aumento de 

aproximadamente 11200% em pouco mais de 20 anos (IDTECHEX, 

[S.d.]). 

 

 

No âmbito acadêmico a EO também tem ganhado relevância entre 

os pesquisadores, focados principalmente no desenvolvimento de 

materiais, dispositivos e métodos de fabricação (KELLEY et al., 2004). 

O número de publicações relacionadas ao tema tem crescido ao longo dos 

anos. Conforme a base de dados Web of Science entre 1996 e 2016 

constam 6853 artigos com a palavra-chave organic electronics. A Figura 

2 apresenta a evolução do número de publicações a cada ano entre 1997 

e 2016. Ao longo de 1997 até 2002 o tema é publicado em quantidade 

semelhante, sofrendo um aumento significativo a partir de 2003. Desde 

então o crescimento do número de publicações anuais na área tornou-se 

contínuo (PERIÓDICOS, [S.d.]). 

 

  

Figura 1 – Potencial de mercado de eletrônicos impressos, flexíveis e orgânicos 

entre 2005 até 2027. 

Fonte: (IDTECHEX, [S.d.]) 
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Em documento elaborado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, o Brasil já possui uma 

considerável atividade científica em EO. No âmbito acadêmico, o país 

tem representação através do Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, 

fundado em 2001, formado por 35 grupos de pesquisa, avançando a 

pós-graduação na área e trabalhando em parceria com o setor público 

e privado. Contudo, a EO no país ainda carece de resultados suficientes 

na área de tecnologia e produtos (RIVERA; TEIXEIRA, 2011). Este 

cenário de carência de desenvolvimento estende-se, de maneira 

semelhante, ao ainda reduzido número de produtos disponíveis no 

mercado. Alguns exemplos são os cartões de identificação passivos, 

iluminação e displays de diodo emissor de luz orgânico (OLED). Muitas 

das aplicações esperadas ainda estão em desenvolvimento embrionário, 

limitadas a protótipos e produção em escala laboratorial. Assim, para que 

este cenário se altere é fundamental o avanço tanto das técnicas de 

fabricação, quanto dos materiais empregados.  

 

2.2 ELETRÔNICA IMPRESSA 

 

A capacidade dos materiais da EO serem processáveis via solução, 
em oposição à eletrônica convencional, favorece o seu desenvolvimento 

na forma de tintas funcionais, possibilitando o emprego de técnicas de 

fabricação baseadas na tecnologia de impressão. Este método de 

fabricação é capaz de replicar estruturas por transferência de material 

(tinta) em superfícies e quando aplicada a EO recebe o nome de eletrônica 

Figura 2 – Evolução do número de publicações anuais relativos a eletrônica 

orgânica entre 1996 e 2016. 

 
Fonte: (PERIÓDICOS, [S.d.]) 
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impressa. Esta combinação alia características determinantes à produção 

em grandes áreas com alta velocidade, baixo custo e à temperatura 

ambiente (SINGH et al., 2010; ZAKI, 2015). 

As técnicas de impressão podem ser separadas em duas categorias, 

segundo o critério da presença ou ausência de uma placa de impressão. 

As técnicas que possuem uma placa de impressão, na qual armazenam a 

informação a ser impressa, recebem o nome de impressão convencional, 

enquanto que as técnicas que armazenam essa informação digitalmente, 

dispensando o uso da placa, são nomeadas impressão digital. Exemplos 

do primeiro grupo são a flexografia, gravura, offset e serigrafia. A 

impressão jato de tinta é um exemplo pertencente ao segundo grupo 

(GANZ et al., 2016). 

Em comparação à impressão convencional a técnica de impressão 

de jato de tinta destaca-se por sua facilidade de ajuste digital de 

parâmetros, permitindo a obtenção de eletrônicos com forma 

personalizada. Além disso, tem baixo desperdício de material, não 

possuindo contato com o substrato, oferecendo também, a 

compatibilidade com bases plásticas, celulósicas e têxtis  (SINGH et al., 
2010). Estes substratos, por sua vez, possibilitam um conjunto próprio de 

características, como leveza, disponibilidade em grandes áreas, 

flexibilidade mecânica e/ou transparência ótica. (FORTUNATO; 

BARQUINHA; MARTINS, 2012; RIM et al., 2016). Essa variedade de 

características proporcionadas pelo método de impressão jato de tinta foi 

explorada em diferentes aplicações, entre elas o transistor orgânico de 

filme fino (PEREIRA et al., 2013), OLED (YOSHIOKA; JABBOUR, 

2006), célula solar (KIM et al., 2009), identificação por rádio frequência 

(NIE; WANG; ZOU, 2012), bateria (GU et al., 2015), capacitor (LIU; 

CUI; VARAHRAMYAN, 2003), sensor de deformação (MICHELIS et 
al., 2015), sensor gasoso (LOFFREDO et al., 2007) e sensor de umidade 

(GOMES et al., 2012). 

Em resumo, a impressão jato de tinta apresenta versatilidade e 

potencial para a fabricação de dispositivos eletrônicos através da 

deposição de tintas funcionais (FU, 2012). Neste contexto faz-se 

necessário apresentar noções gerais do processo, requerimentos e desafios 

envolvidos neste método. 

 
2.2.1 Definição e modos de impressão jato de tinta 

 

A impressão jato de tinta é uma técnica de deposição de pequenas 

gotas diretamente sobre o substrato, formando padrões bidimensionais 

pré-determinados. O processo de impressão de um padrão se dá por meio 
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do envio de um sinal eletrônico à cabeça de impressão, este sinal é 

convertido pela ação de um transdutor, resultando em uma pressão de 

ejeção sob a tinta através de um pequeno orifício. (KORVINK; SMITH; 

SHIN, 2012; LAWES et al., 2015).  

A deposição da tinta pode ser realizada de dois modos, continuous 

ou drop-on-demand (DOD). O primeiro consiste na ejeção de uma 

corrente contínua de tinta na forma de gotas através do bocal, conforme 

ilustrado na Figura 3. A deposição é controlada por meio de campos 

eletrostáticos, induzindo a formação de cargas nas gotas, podendo assim 

serem direcionadas ao substrato ou, como ocorre com a maioria delas, ao 

coletor para reaproveitamento (DUINEVELD et al., 2002; 

HUTCHINGS; MARTIN, 2012). 

 
Figura 3 – Esquema de impressão jato de tinta continuous. 

 
Fonte: Adaptado (DERBY, 2010). 
 

No método DOD, a formação da ocorre apenas quando requerida 

através da ação de transdutores, térmicos ou piezoeléctricos, transferindo 

energia suficiente para um volume adequado de tinta. Apesar da elevada 

velocidade de impressão obtida no método continuous, a DOD é a mais 

empregada devido à sua construção mais simples. (HUTCHINGS; 

MARTIN, 2012; KORVINK; SMITH; SHIN, 2012; WIJSHOFF, 2010). 

A Figura 4 (a) ilustra um exemplo da formação da gota no método 

continuous, no qual o jato inicialmente cilíndrico é separado em um 

conjunto de gotas esféricas, e na Figura 4 (b) um exemplo de três gotas 

sendo ejetadas a partir de três orifícios na técnica DOD.  
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Figura 4 – Esquema ilustrativo do modo de formação das gotas segundo o 

método continuous (a) com as gotas se separando gradualmente e em (b) o 

DOD, com gotas ejetadas por orifícios individuais.   

 

 
Fonte: (HUTCHINGS; MARTIN, 2012) 

 

A impressão jato de tinta pode ser classificada segundo o 

transdutor utilizado em sua construção, podendo ser a impressão jato de 

tinta piezoeléctrica (IJP) ou térmica (IJT). A piezoeletricidade é um 

fenômeno reversível no qual o acúmulo de carga gera uma deformação 

mecânica e vice-versa. Na IJP este princípio é empregado na formação e 

ejeção da gota através da tensão elétrica aplicada em um atuador cerâmico 

piezoeléctrico. A conversão desta energia em deformação mecânica altera 

o volume da cavidade e ao superar a tensão superficial do líquido e da 

energia superficial da gota, a mesma é formada e expelida (RU et al., 

2014; TEKIN; SMITH; SCHUBERT, 2008).  

Na IJT, o transdutor é um resistor e, ao ser submetido a uma tensão 

atua como um elemento de aquecimento. O rápido aquecimento de uma 

fina camada de tinta adjacente ao resistor induz a vaporização, formando 

uma bolha que expulsa a tinta pelo orifício. Comercialmente com o 

emprego deste simples, pequeno e barato transdutor a IJT ganhou a maior 

parte do mercado comercializado por empresas como a Canon e a 

Hewlett-Packard (HUTCHINGS; MARTIN, 2012; KORVINK; SMITH; 

SHIN, 2012; WIJSHOFF, 2010). A Figura 5 apresenta um esquema da 

formação das gotas segundo o tipo de transdutor.  
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Figura 5 – Representação da impressão jato de tinta térmica (a) e piezoeléctrico 

(b). 

 

 
Fonte: Adaptado (DERBY, 2010) 

 

A grande disponibilidade das impressoras DOD facilitou o 

emprego de tintas funcionais. Entretanto, existe uma grande necessidade 

de formular tintas funcionais com propriedades e características 

específicas para serem utilizadas na impressão IJT ou IJP.  

 

2.2.2 Requisitos da tinta para IJT e IJP e processo de impressão 

 

De modo geral a tinta para IJT e IJP é uma substância formada por 

um veículo líquido e um material funcional. O veículo atua no transporte 

do material funcional, podendo ser aquoso ou orgânico (mistura de 

solventes), devendo evaporar ao atingir o substrato, como ocorre na IJP e 

IJT. Na IJT o desenvolvimento da formulação é restrito a um veículo de 

elevada pressão de vapor e baixo ponto de ebulição, limitando esta técnica 

a tintas baseadas em água. Já o material funcional proporciona a 

propriedade requerida, tal como cor ou condutividade elétrica, e 

dependendo do seu índice de solubilidade no veículo pode atuar como um 

pigmento (insolúvel) ou corante (solúvel), afetando a estabilidade da 

tinta. (HUTCHINGS; MARTIN, 2012; KORVINK; SMITH; SHIN, 
2012; MAGDASSI, 2010; SINGH et al., 2010).  

Idealmente a estabilidade da tinta é beneficiada com o emprego de 

materiais solúveis. Uma vez que a diferença entre tintas contendo 

corantes ou pigmentos está na estabilidade termodinâmica da primeira. 
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Enquanto a tinta contendo corante é estável devido aos seus componentes 

estarem dissolvidos em uma solução, a outra é apenas um sistema 

cineticamente estável, formando uma dispersão. Desse modo, a 

quantidade de material funcional disperso tem grande importância na 

estabilidade da tinta e qualidade da impressão. Por exemplo, formulações 

com concentrações superiores a 50% em massa de material funcional 

podem gerar problemas de agregação e separação de fases (MAGDASSI, 

2010).  

Um modo de assegurar que as formulações possuam desempenho 

adequado está no emprego de aditivos capazes de alterar propriedades 

como viscosidade, tensão superficial e pH da tinta. No Quadro 1 é 

apresentada uma formulação típica utilizada em tintas aquosas para 

garantir o seu adequado desempenho para a impressão jato de tinta. 

Componente Função Composição 

(% mássica) 

Água deionizada Veículo  60 – 90 

Solvente solúvel em 

água 

Controle da viscosidade e 

aumento da solubilidade do 

corante 

5 – 30 

Pigmento ou corante Proporciona cor 1 – 10 

Surfactante Molhamento e penetração 0,1 – 10 

Biocida Evita o crescimento biológico 0,05 – 1 

Tampão Controla o pH da tinta 0,1 – 0,5 

Outros Agentes anti-espuma, ligantes... >1 

Fonte: (LE, 1998) 

  

Os componentes apresentados no Quadro 1 são fundamentais no 

controle de certos fenômenos e propriedades da tinta, tais como 

agregação, viscosidade, tensão superficial e pH. O uso de dispersantes é 

um exemplo, agem prevenindo a agregação do material induzida por 

forças de Van der Waals. A sua concentração deve ser ajustada para a 

viscosidade ideal ao tipo de impressão, inferior a 20 cP na IJP e menor 

que 3 cP na IJT. Pois a viscosidade afeta a etapa de ejeção da gota e o seu 

espalhamento no substrato (GANS; DUINEVELD; SCHUBERT, 2004; 

MAGDASSI, 2010).  

O emprego de surfactantes ou solventes facilitam o ajuste da tensão 

superficial. Assim como a viscosidade a tensão superficial é a principal 

responsável pela formação da gota e seu espalhamento no substrato. Por 

fim, tanto a solubilidade dos componentes e a estabilidade do pigmento 

 

Quadro 1 – Composição típica de tinta aquosa para impressão jato de tinta.  
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disperso podem ser beneficiadas com o ajuste do pH e dos eletrólitos, 

sendo que as quantidades necessárias são particulares às formulações  

empregadas (MAGDASSI, 2010). 

Outro conceito importante é a relação gota de tinta e substrato. 

Algumas variáveis relativas à gota como a velocidade de impacto, o tipo 

de veículo utilizado, densidade e suas propriedades reológicas, bem como 

as variáveis relacionadas ao substrato, como rigidez, rugosidade, grau de 

porosidade influenciarão a interação tinta/substrato. Contudo, devido à 

complexidade do sistema, constituído por numerosas variáveis, os 

modelos de previsão do comportamento da gota após sua saída da cabeça 

de impressão até o seu impacto e interação com o substrato ainda não 

satisfazem completamente (HUTCHINGS; MARTIN, 2012; YARIN, 

2006).  

A deposição da tinta pode ser dividida em dois estágios, o de 

impacto com a superfície e posterior consolidação. O comportamento da 

gota líquida ao atingir a superfície é principalmente controlado pelas 

forças inerciais e capilares. Inicialmente o espalhamento da gota é 

dirigido pelo impacto de sua queda até à superfície, seguido pelo seu 

recuo e oscilação. Forças viscosas reduzem este efeito até que o 

espalhamento seja controlado totalmente através da capilaridade. O 

espalhamento final resulta em um diâmetro de contato, função do 

diâmetro inicial da gota durante a sua queda, o que por sua vez controla a 

resolução da impressão jato de tinta, ou seja, o tamanho mínimo 

característico (YARIN, 2006).  

A consolidação da tinta no substrato se dará pela evaporação do 

veículo. Nas aplicações gráficas, o padrão para a formação de imagens é 

produzido por gotas isoladas, enquanto que na impressão de materiais 

funcionais, a continuidade pode ser necessária, exigindo que as gotas se 

sobreponham. O desempenho do material depositado dependerá desta 

sobreposição, podendo ser comprometido devido à falta de 

homogeneidade de distribuição do material funcional no substrato, 

formando um padrão semelhante a um anel ou cratera. Este problema é 

resultado de uma maior taxa de evaporação na região da borda da gota 

depositada, resultando em um fluxo capilar de reposição do seu centro 

para a sua borda, acumulando mais material nessa região. Uma forma de 

minimizar este efeito é pela mistura de solventes. Devendo o solvente 
presente em menor quantidade na mistura possuir maior ponto de ebulição 

e menor tensão superficial em relação ao solvente principal (KORVINK; 

SMITH; SHIN, 2012; LIM et al., 2008). 
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2.2.3 Impressão de polímeros intrinsicamente condutores  

 

Entre os materiais funcionais viáveis ao uso na impressão jato de 

tinta os polímeros intrinsicamente condutores (PIC) se destacam devido 

às suas propriedades. Esta classe de materiais oferece uma alternativa 

economicamente viável e com propriedades ajustáveis através da síntese 

química. Os PICs aliam baixa densidade, processabilidade via solução, 

baixo custo, resistência à corrosão e resistência ao ataque químico com a 

condutividade elétrica dos semicondutores e condutores inorgânicos 

(BAKHSHI; BHALLA, 2004; CAIRONI; NOH, 2015; HOATH, 2016).  

Entre os exemplos mais recorrentes de PIC estão o polipirrol (PPy), 

a polianilina (PANI) e o politiofeno, mais especificamente o poli(3,4-

etileno dioxitiofeno)/poli(estireno-sulfonato) (PEDOT:PSS). A Figura 6 

ilustra a estrutura química das unidades de repetição de cada um dos 

polímeros citados.  

 
Figura 6 – Estrutura química das unidades de repetição do PPy, PANI e 

PEDOT:PSS. 

 
Fonte: (MUMTAZ, 2009; OUYANG et al., 2004) 

 

Trabalhos reportados na literatura vêm demonstrando o potencial 

de utilização dos PICs na impressão jato de tinta. Ngamna et al.  
desenvolverem uma tinta aquosa a partir de uma nanodispersão de PANI 

dopada com ácido dodecil benzeno sulfônico (DBSA) (NGAMNA et al., 

2007). No trabalho realizado, os autores verificaram que a tensão 

superficial e as propriedades reológicas da dispersão aquosa de 

PANI/DBSA são semelhantes às tintas comerciais, sugerindo que a tinta 

condutora desenvolvida se mostra adequada para ao método de 
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impressão. Foi também demonstrado que a condutividade elétrica do 

filme de PANI impresso em papel (20 impressões) é comparável a um 

filme depositado a partir da solução, ambos os filmes exibiram a mesma 

magnitude de condutividade elétrica (10-3 S/cm).  

Um interessante modo de controlar a espessura de deposição da 

tinta foi apresentado por Yoshioka e Jabbour, utilizando o parâmetro de 

luminosidade no software Power Point, para a aplicação do PEDOT:PSS 

como ânodo em um OLED fabricado a partir de uma IJT comercial 

(YOSHIOKA; JABBOUR, 2006). 

Eom et al. relatam o desempenho de células solares poliméricas 

com uma camada de PEDOT:PSS depositada por IJP. Os resultados 

obtidos demonstraram que os aditivos facilitam a formação de filmes de 

superfície mais regular, uma importante característica, já que o 

desempenho da célula solar pode ser comprometido pela interface 

formada pelas demais camadas. Outra observação encontrada foi a 

influência dos aditivos na condutividade elétrica do polímero, motivada 

pela modificação da morfologia do polímero pelos aditivos (EOM et al., 

2009).  

Cabe destacar que, apesar da temperatura de operação na IJT ser 

elevada, acima de 300ºC, materiais sensíveis à temperatura como células 

vivas e biomoléculas ainda podem ser empregadas, já que apenas uma 

pequena camada de tinta é aquecida (HUTCHINGS; MARTIN, 2012). 

Isso é demonstrado por Setti et al. ao fabricarem um biosensor baseado 

em PEDOT:PSS e uma enzima, a peroxidase do rabanete. No trabalho 

apresentado, os autores comprovaram a estabilidade e sensibilidade da 

tinta desenvolvida (SETTI et al., 2007).  

No Quadro 2 são apresentadas as formulações de tinta de 

polímeros condutores para serem utilizadas em impressoras comerciais 

do tipo IJT. Observa-se que cada um dos autores emprega formulações 

distintas de tintas, indicando que a formulação de cada uma das tintas 

varia para cada um dos casos, mesmo que a técnica de deposição 

empregada seja a mesma para todos os estudos. 
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PIC Formulação Objetivo/Aplicação Referência 

P
A

N
I 

Síntese direta de solução 

de PANI em meio ácido 

Sensor de umidade 

sobre folha de poliéster 

não tratado 

(KULKARNI 

et al., 2013) 

Solução de PANI em N-

2-metil-pirrolidona 

(NMP) com 

concentração de 13 

mg/ml de NMP 

70–75% Água 

2% Etileno glicol 

2% Álcool 

Sensor de umidade 

sobre papel comum e 

fotográfico 

(GOMES et 

al., 2012) 

Síntese direta de PANI-

PSS 

Sensor químico para 

detecção de amônia 

sobre papel fotográfico 

(JANG; HA; 

CHO, 2007) 

P
E

D
O

T
-P

S
S

 

Solução comercial de 

1,3% PEDOT-PSS (20 

ml) 

Água destilada (30 ml) 

Tween 80 (0,426 g) 

Biosensor para a 

detecção de peróxido de 

hidrogênio sobre 

substrato de vidro 

(SETTI et al., 

2007) 

Solução comercial de 

PEDOT-PSS (43%) / 

mistura de solventes 

(57%) principalmente 

por álcool isopropílico 

50% Água 

10% Etileno glicol 

1% SDS 

Sensor para vapores 

orgânicos (metanol e 

etanol) sobre filme de 

poliéster 

(MABROOK; 

PEARSON; 

PETTY, 2005) 

P
P

y
 Solução comercial de 5% 

PPy 

10% Etileno glicol 

Sensor para vapores 

orgânicos (metanol, 

etanol, propanol, 

clorofórmio e benzeno) 

sobre poliéster 

(MABROOK; 

PEARSON; 

PETTY, 2006) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar da variedade de trabalhos reportados na literatura a respeito 
dos PICs, ainda há um número reduzido de estudos focados no 

desenvolvimento de tintas funcionais à base de polipirrol para serem 

utilizadas em impressoras de uso doméstico. O método de impressão 

restringe a formulação da tinta, por exemplo, o veículo utilizado deve ser 

água, e a tinta deve apresentar viscosidade e tensão superficial adequadas 

Quadro 2 – Formulações de tintas baseadas em PANI, PEDOT:PSS e PPy 

utilizadas em diferentes estudos. 
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à técnica empregada, além disso, o material funcional deve possuir 

dimensão nanométrica. Este último atributo se deve à estabilidade da tinta 

e é também ao diâmetro do orifício da impressora utilizada. Dessa 

maneira, as partículas de PPy dispersas em água devem apresentar 

tamanho inferior a 200 nm, com a finalidade de reduzir a sedimentação  

do material funcional e facilitar a ejeção da tinta (GANS; DUINEVELD; 

SCHUBERT, 2004; MAGDASSI, 2010). 

 

2.3 POLÍMEROS INTRINSICAMENTE CONDUTORES 

 

A capacidade de condução elétrica desta classe de material deve-

se à combinação da estrutura do polímero, constituído por uma 

alternância de ligações simples e duplas, com o processo de adição de 

cargas (MEDEIROS et al., 2012). A alternância de ligações ou 

conjugação, resulta na formação de uma rede de ligações π devido à 

extensão dos orbitais, contendo elétrons com maior mobilidade pela 

redução de sua localização, como ilustrado na Figura 7 (MEDEIROS et 

al., 2012).  

 

 

A interação entre os átomos do polímero, assim como em um 

cristal, resulta na formação de bandas eletrônicas (BRÉDAS, JEAN LUC; 

STREET, 1985). A estrutura eletrônica final comum aos polímeros 
conjugados é a mesma de um semicondutor, isto é, estes materiais 

apresentam duas bandas de energia, uma completamente cheia e a outra 

vazia, separadas por um hiato energético. Esta configuração possui baixa 

condutividade elétrica quando no estado original, contudo as 

Figura 7 – Representação da alternância de ligações simples e duplas em uma 

molécula de carbono e hidrogênio, com destaque para as ligações π. 

 
Fonte: (BALINT; CASSIDY; CARTMELL, 2014) 
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propriedades eletrônicas podem ser alteradas pela introdução de cargas 

(ELSCHNER et al., 2010; MEDEIROS et al., 2012).  

A introdução de cargas em polímeros conjugados é realizada por 

diferentes métodos e recebem o nome de dopagem. O termo dopagem é 

originalmente empregado na física do estado sólido, no controle da 

condutividade elétrica dos semicondutores inorgânicos. E consiste na 

inserção de átomos externos ao semicondutor, alterando a estrutura 

eletrônica da sua rede, por meio da retirada de elétrons da banda de 

valência ou os adicionando à banda de condução do semicondutor (DAI, 

2004).  

Nos polímeros conjugados o processo ocorre geralmente por uma 

reação química e a fração molar de dopante é de 4 a 10 ordens de grandeza 

superior a dopagem nos semicondutores inorgânicos, que ocorre na ordem 

de partes por milhão (MEDEIROS et al., 2012).  

O processo de dopagem ocorre através da oxidação ou redução da 

cadeia polimérica pelo dopante, causando a retirada do elétron ou a adição 

do mesmo, resultando na formação de um íon radical nesta cadeia. O íon 

formado provoca a distorção espacial da rede por polarização e se estende 

por alguns meros do polímero. A associação da distorção da rede/íon 

recebe o nome de polaron. Uma ionização adicional tem preferência em 

ocorrer no polaron, originando um bipolaron, por ser energeticamente 

mais favorável que a ionização de outro mero da cadeia. Tanto o polaron 

quanto o bipolaron inserem novos níveis na região entre a banda de 

condução e valência e com o aumento do nível da dopagem a inserção de 

níveis extras sofrem sobreposição alternando para uma estrutura de 

bandas, favorecendo o aumento da condutividade elétrica. Para garantir a 

neutralidade de carga da cadeia os polarons e bipolarons são compensados 

com íons do dopante (contraíon) incorporados ao polímero, como 

ilustrado na Figura 8. O mecanismo de condução formado por polaron, 

bipolaron e contraíon ainda não é totalmente compreendido. Este 

mecanismo envolve diferentes fenômenos como mobilidade das cargas e 

a difusão do contraíon, o transporte de carga na cadeia e entre as cadeias 

do polímero, bem como a desordem organizacional e defeitos do material, 

em suma, um sistema altamente complexo que ainda necessita de avanços 

(ELSCHNER et al., 2010; MEDEIROS et al., 2012).   
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2.3.1 Polipirrol 

 

Historicamente a síntese do polipirrol foi relatada há pouco mais 

de 100 anos, em 1916 (MEDEIROS et al., 2012). Este polímero 

conjugado vem sendo largamente investigado devido à elevada 

condutividade elétrica, estabilidade ambiental e facilidade de síntese 

(MUMTAZ, 2009; XING; ZHAO, 2007). O PPy é obtido a partir da 

polimerização do pirrol, uma molécula aromática heterocíclica 

constituída por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, tal como 

representado na Figura 4. 

As rotas preferenciais de obtenção do PPy são a polimerização 

eletroquímica e a química, ambas através da oxidação do monômero de 

pirrol. A primeira rota sintética é empregada para a obtenção de filmes 

condutores sobre a superfície de um eletrodo. As vantagens deste método 

são o controle da massa do filme depositado, da sua espessura e da 

morfologia. Contudo, a deposição é limitada à superfícies de materiais 

condutores elétricos e a quantidade de PPy produzido é restrita, não se 

adequando a produção em massa (KAUSAITE-MINKSTIMIENE et al., 

2015; WU; CHANG; LIN, 2009).   

A síntese química do PPy é a rota mais adequada ao escalonamento 

industrial. (KAUSAITE-MINKSTIMIENE et al., 2015). A síntese do 

PPy é realizada em um meio reacional aquoso ou orgânico, contendo o 

monômero de pirrol e o agente oxidante. Este último é responsável tanto 

por dopar a cadeia polimérica quanto por iniciar o processo de 

polimerização. O agente oxidante é uma espécie aceitadora de elétrons 

que remove o elétron (oxidação) do monômero, induzindo a formação de 

uma espécie radicalar catiônica. Alguns exemplos de agentes oxidantes, 

comumente empregados na síntese do PPy são cloreto férrico (Figura 9) 

e persulfato de amônio. O agente oxidante, razão agente oxidante/pirrol, 

Figura 8 – Representação do contraíon (A-) de um dopante interagindo com 

uma cadeia da PANI. 
 

 
Fonte: Adaptado (TANG et al., 2013) 



40 

 

temperatura, tempo e meio reacional influenciam a estrutura e 

propriedades do PPy produzido (RAMOA, 2015). 

 

  

Ainda não há consenso quanto ao mecanismo de reação do PPy. 

Há dois mecanismos propostos, tal como ilustrado na Figura 10, 

diferenciando-se na etapa inicial, na qual após a formação do cátion 

radical (a) ocorre o acoplamento com uma molécula neutra (b) ou com 

outro cátion radical (c), formando um dímero, o bipirrol. As etapas 

posteriores envolvem a desprotonação do bipirrol, sua oxidação (d,e) e o 

ataque a um radical catiônico de pirrol ou a uma espécie neutra, gerando 

um trimero (f). Este processo se repete originando oligômeros (g), até o 

momento que estes não mais solúveis no meio, precipitam e a 

polimerização tem continuidade principalmente na superfície e dentro do 

polímero sólido, formado um precipitado escuro de PPy no estado dopado 

(SASSO et al., 2011; TAN; GHANDI, 2013).  

Figura 9 – Polimerização química oxidativa do pirrol com cloreto férrico como 

oxidante. 

 
Fonte: (OMASTOVÁ; MIČUŠÍK, 2012) 

Figura 10 – Dois principais mecanismos propostos para a polimerização do 

pirrol.  

 
Fonte: (TAN; GHANDI, 2013) 
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Assim como ocorre na síntese eletroquímica o PPy obtido é 

frequentemente insolúvel em solventes orgânicos comuns e em água, 

limitando a sua processabilidade (WU; CHANG; LIN, 2009). 

Há duas principais estratégias empregadas para melhorar a 

processabilidade do PPy, uma delas é a introdução de grupos laterais e 

outra é a obtenção de partículas coloidais (HOSHINA et al., 2012; 

KWON et al., 2008). A primeira alternativa tem como estratégia 

adicionar um grupo substituinte, como o alquil, para a redução das 

interações moleculares entre as cadeias do PPy. A inserção de grupos na 

cadeia de PPy, favorece a solubilização do PPy no meio solvente, 

contundo se observa uma redução da condutividade elétrica (CHO; 

SONG; LEE, 2007). O segundo método é mais adequado à aplicação em 

tintas devido às características do sistema, como estabilidade e tamanho 

de partícula. Para tal, esta abordagem se utiliza de estabilizantes estéricos 

ou surfactantes na prevenção da agregação do PPy permitindo a 

preparação de partículas coloidais, ou seja, partículas dispersas com pelo 

menos uma dimensão entre 1 nanômetro a 1 micrometro em um meio 

(HOSHINA et al., 2012; SLOMKOWSKI et al., 2011).  

Os esforços de pesquisadores para preparar dispersões coloidais 

datam da década de 80. As técnicas mais empregadas para obter 

dispersões coloidas de polímeros condutores utilizam estabilizantes como 

metilcelulose, poliacetado de vinila e polivinilpirrolidona e mais 

recentemente surfactantes como monooleato de polioxietileno (20) 

sorbitano (Tween 80), DBSA, dodecil sulfato de sódio (SDS), dodecil 

benzeno sulfonato de sódio (SDBS) e brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTAB)  (ARMES; VINCENT, 1987; BJORKLUND; LIEDBERG, 

1986; STEJSKAL, 2001).  O método de obtenção da dispersão é 

semelhante a polimerização oxidativa, ocorrendo a adição do 

estabilizante ao sistema. Esta prática é classificada como polimerização 

em sistema heterofase. Dependendo da interação do monômero com o 

meio, a técnica de polimerização pode ser classificada como 

polimerização em dispersão, polimerização em emulsão ou micro-

emulsão. Contudo, cabe ressaltar que, os estudos relativos ao PPy não 

elucidam completamente o estado da reação, dificultando a sua correta 

classificação (PECHER; MECKING, 2010).  

O uso de surfactantes em conjunto com o tipo de agente oxidante 
afeta a condutividade elétrica, estabilidade da dispersão e morfologia do 

PPy. Surfactantes aniônicos, tais como DBSA, SDS e SDBS, elevam a 

condutividade elétrica do PPy, sendo incorporados a cadeia e agindo 

como co-dopantes. Este comportamento é atribuído ao 

contrabalanceamento da carga negativa da molécula do surfactante com a 
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carga positiva do pirrol. Ao empregar surfactantes catiônicos e não 

iônicos há uma redução da condutividade elétrica e em alguns casos 

ocorre a redução do rendimento da reação, em relação as sínteses 

contendo apenas o agente oxidante (OMASTOVÁ et al., 2003; SASSO 

et al., 2011; XING; ZHAO, 2007).  

Poucos estudos relatam a estabilidade da dispersão de PPy ao 

longo do tempo. (XING; ZHAO, 2007) obtiveram dispersões em água 

com estabilidade variando entre 1 a 2 meses de PPy/SDBS obtida com 

cloreto férrico hexahidratado. Os autores concluem que a estabilidade é 

beneficiada com a redução da quantidade de monômero, do agente 

oxidante, do tamanho de partícula e com o aumento da concentração de 

surfactante.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Reagentes 

 

O Quadro 3 apresenta os reagentes empregados na síntese do PPy 

com seus respectivos pesos moleculares e fornecedores. Todos os 

reagentes foram utilizados como recebidos, excetuando-se o pirrol, que 

foi destilado sob vácuo e mantido sob refrigeração. 

 

Reagente 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Fornecedor Função 

Pirrol (Py) 67,09 
Sigma 

Aldrich 
Monômero 

APS 228,20 Vetec 
Agente 

oxidante 
Cloreto de ferro (III) 

hexahidratado (CF) 
270,30 Vetec 

SDS 288,38 Vetec 

Surfactante 
SDBS 348,48 

Sigma 

Aldrich 

DBSA 326,49 
Sigma 

Aldrich 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 4 apresenta a estrutura química dos surfactantes 

aniônicos utilizados na síntese do PPy. Todos possuem cadeia 

semelhante, com a parte hidrofóbica constituída por uma cadeia carbônica 

com 12 átomos de comprimento e uma extremidade sulfonada e polar, 

formando a região hidrofílica do surfactante. 

 
  

Quadro 3 – Peso molecular e fornecedores dos reagentes e surfactantes utilizados 

na obtenção do PPy. 
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Reagente Estrutura Química 

SDS 
O

S

O

O
-

O
Na

+

 

SDBS 
S

O

O
O

-
Na

+

 

DBSA 
S

O

O
OH

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 MÉTODOS 

 

No método experimental as seguintes etapas foram adotadas: 

Verificação da estabilidade do pirrol sintetizado em água sem o auxílio 

de surfactantes, determinação da razão do agente oxidante (APS), seleção 

da síntese padrão e desenvolvimento de formulações para impressão.  

Na etapa inicial buscou-se obter diretamente o PPy disperso em 

água através de sua síntese química, conforme Quadro 5.  

 

Agente 

oxidante 

Razão molar de agente 

oxidante/pirrol (M/M) 

Concentração 

molar de pirrol na solução 

(M) 

APS 
1 

0,005 

CF 0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Trabalhos descritos na literatura demonstram que a razão molar de 

cloreto férrico/pirrol de 2,33 favorece a obtenção de PPy com maior valor 
de condutividade elétrica e rendimento reacional. Entretanto, para esta 

razão molar as partículas de PPy formadas são instáveis no meio 

reacional, ocorrendo a precipitação do polímero. No entanto, razões 

molares de 0,5 e 1 favorecem a formação de dispersões estáveis, contudo 

Quadro 4 – Estrutura química dos surfactantes aniônicos empregados na síntese 

do PPy. 

Quadro 5 – Agentes oxidantes e quantidades empregados na síntese polimérica 

do PPy. 
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comprometem a condutividade elétrica do polímero (XING; ZHAO, 

2007). Os resultados da redução da estabilidade das dispersões foram 

confirmados experimentalmente para os surfactantes utilizados no 

presente trabalho, avaliando-se as razões molares de 1,5; 2 e 2,33. Desse 

modo a razão molar CF/pirrol foi fixada em 1 e a concentração de pirrol 

na solução em 0,01 M. 

Diferentemente do CF para o APS não foram encontradas na 

literatura estudos sobre a estabilidade de soluções em função da razão 

ótima em relação ao pirrol. Assim, buscou-se explorar a razão ideal de 

APS fixando-se um surfactante, DBSA, a sua concentração molar em 

relação a concentração molar de pirrol, variando-se a razão molar deste 

agente oxidante com o pirrol e utilizando a condutividade elétrica como 

parâmetro de comparação, tal como apresentado no Quadro 6.  

 

Agente 

oxidante 
Surfactante 

Razão molar de 

pirrol/DBSA (M/M) 

Razão molar de 

APS/pirrol (M/M) 

APS DBSA 1 

0,2 

0,4 

0,8 

1,0 

1,2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a fixação da razão ótima de APS testou-se a capacidade dos 

diferentes surfactantes e agentes oxidantes na obtenção de uma síntese 

padrão. O uso dos surfactantes aniônicos (DBSA, SDS e SDBS) baseou-

se na sua capacidade de elevar a condutividade elétrica do polímero 

sintetizado (OMASTOVÁ et al., 2003). As concentrações utilizadas de 

pirrol e surfactantes foram baseadas nos resultados publicados por 

(XING; ZHAO, 2007) em dispersão aquosa de PPy com SDBS e cloreto 

férrico hexahidratado. Para a seleção da síntese padrão procurou-se 

satisfazer o seguinte critério: Dispersão estável contendo uma menor 

concentração de surfactante e maior condutividade elétrica de PPy. A 

estabilidade da dispersão foi avaliada visualmente após 24 horas da 

síntese. A síntese padrão foi utilizada no desenvolvimento de formulações 

para impressão. 

 

 

 

Quadro 6 – Razões molares de APS/Pirrol empregados na determinação da razão 

ótima de APS/Pirrol. 
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3.2.1 Síntese do polipirrol 

 

A polimerização oxidativa do pirrol em água com ou sem 

surfactante foi realizada como apresentado na Figura 11 e as quantidades 

utilizadas foram baseadas nos Quadros 5, 6 e 7 (temperatura ambiente 

21±4ºC). A obtenção das dispersões iniciou-se a partir da adição do 

surfactante e água destilada em copo Béquer (50 ml), quantificadas em 

balança analítica e proveta (item a). A homogeneização da solução é 

auxiliada por agitação magnética intensa até a formação de um vórtice. A 

próxima etapa consiste na adição do pirrol na solução sob agitação, 

através de micropipeta, a homogeneização transcorre por 1 hora (item b). 

A síntese tem início com a adição do agente oxidante, anteriormente 

dissolvido, na solução (item c), permanecendo sob agitação durante 1 

hora (CF) ou 6 horas (APS). 
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No Quadro 7 são apresentadas as concentrações molares 

empregadas tanto do pirrol, agente oxidante e surfactante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Representação da síntese química PPy.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Concentração 

molar de pirrol 

na solução (M) 

Razão molar 

agente 

oxidante/pirrol 

(M/M) 

Agente 

oxidante 
Surfactante 

Concentração 

molar de 

surfactante (M) 

0,01 
1 

 

APS 

DBSA 

0,025 

0,05 

0,1 

SDS 

0,025 

0,05 

0,1 

SDBS 

0,025 

0,05 

0,1 

CF 

DBSA 

0,025 

0,05 

0,1 

SDS 

0,025 

0,05 

0,1 

SDBS 

0,025 

0,05 

0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.2 Impressora jato de tinta e cartucho 

 

As deposições foram realizadas com a impressora comercial da 

marca Hewlett Packard (HP) série Deskjet 3745 do tipo IJT, apresentada 

na Figura 12. Utilizando um cartucho preto (N27) comum a impressora, 

aberto para a remoção da esponja interna e limpeza com água destilada e 

álcool isopropílico. 

 

Quadro 7 – Concentração molar de pirrol, razão molar entre o agente oxidante e 

pirrol, tipo de agente oxidante e tipo de surfactante e sua concentração molar na 

solução. 
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Segundo o fornecedor do equipamento a resolução máxima da 

impressora é de 1200 pontos por polegada, para ambas as direções, 

vertical e horizontal. Convertendo diretamente esse valor de resolução o 

ponto impresso tem um tamanho aproximado de 21,2 µm. Não há nas 

especificações menção da forma ou tamanho destes pontos para a tinta 

comum. Para as impressões como substrato testado empregou-se uma 

folha plástica transparente comercial própria para o uso em impressora 

jato de tinta, não há menção sobre a constituição do seu material pelo 

fabricante. Sua condutividade elétrica foi determina em (9,46±1,37)·10-14 

S/cm, indicando um valor de condutividade elétrica característico de 

materiais isolantes, adequado ao uso neste trabalho por não interferir nas 

deposições realizadas. 

 

3.2.3 Formulação da tinta e impressão 

 

Selecionada a dispersão obtida a partir da síntese do PPy procedeu-

se ao seu emprego diretamente como tinta, sem a presença de outros 

aditivos. A utilização de aditivos, tais como álcool isopropílico e NMP 

reduziu a estabilidade da tinta. O procedimento adotado de carregamento 

do cartucho com a tinta foi a dispersão em ponteira de ultrassom Sonics 

(modelo VCX 750), durante 40 segundos em banho com gelo. A tinta foi 

inserida no cartucho com auxílio de uma seringa e agulha através da 

Figura 12 – HP Deskjet 3745 e cartucho de tinta preto 27, com o detalhe da cabeça 

de impressão e interior do cartucho após remoção da esponja e filtro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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tampa de acesso do cartucho. O carregamento no cartucho só ocorreu após 

a estabilização da temperatura da tinta com a temperatura do ambiente.  

Os critérios para a avaliação da tinta foram: Tamanho de partícula, 

viscosidade, grau de molhamento e capacidade de deposição da tinta em 

reproduzir com fidelidade os padrões solicitados (quadrados com lado de 

2 cm, adequados as medidas de condutividade elétrica) no software 

WORD 2016 em substrato plástico.  

 

3.3 CARACTERIZAÇÕES 

 

3.3.1 Condutividade elétrica 
 

A avaliação da condutividade elétrica do PPy foi realizada de dois 

modos, filmes obtidos por casting e após a impressão na forma dispersa, 

com o método padrão quatro pontas, sobre os padrões impressos. O efeito 

do número de impressões na condutividade elétrica também foi 

verificado.  

No método quatro pontas, a superfície da amostra é colocada em 

contato com quatro terminais metálicos. A corrente elétrica é aplicada nos 

terminais externos por meio de uma fonte de corrente Keithley modelo 

6220, e a tensão é monitorada nos terminais internos pelo eletrômetro 

Keithley modelo 6517A. 

A condutividade elétrica (σ) é calculada através da Equação 1, a 

qual relaciona a corrente i, espessura da amostra d e a diferença de 

potencial V (GIROTTO; SANTOS, 2002). 

𝜎 =
𝑖∙l𝑛 2

𝑉∙𝑑∙𝜋
   (Equação 1) 

 

3.3.2 Morfologia das partículas e espessura das impressões 

 

Buscando-se verificar a morfologia obtida das partículas 

sintetizadas empregou-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

modelo JEOL JSM-6390LV e o microscópio eletrônico de varredura com 

fonte de emissão de campo (FEG) modelo JEOL JSM-6701F, ambos 

localizados no laboratório central de microscopia eletrônica da UFSC. A 

espessura do material depositado via impressão foi obtido através da 

primeira técnica de microscopia.  

Para a preparação das partículas de PPy dois procedimentos foram 

adotados. No primeiro, uma alíquota da amostra foi retirada diretamente 

da síntese e gotejada sobre papel alumínio fixado ao porta amostras com 

fita carbono e posteriormente recoberto com ouro. Contudo, este método 
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de preparação não se mostrou suficiente para a análise da morfologia das 

amostras. Portanto, este procedimento foi substituído pela precipitação do 

PPy presente na dispersão aquosa utilizando acetona para a sua separação 

do surfactante. O precipitado do PPy coletado foi submetido ao mesmo 

procedimento de preparação adotado na primeira análise. Para a medida 

da espessura dos filmes depositados sobre o substrato o mesmo foi 

cortado e fixado sobre o porta amostra e teve sua seção transversal 

observada. 

Para a avaliação da continuidade das impressões um microscópio 

óptico da Bioval modelo L2000c foi empregado, a análise foi realizada 

no laboratório de Pesquisa em Polímeros e Compósitos (POLICOM). 

 

3.3.3 Tamanho médio de partícula 

 

O tamanho médio das partículas obtidas por meio da síntese 

química foi avaliado por espalhamento de luz dinâmico (DLS) com o 

equipamento Zetasizer Zen 3600, da Malvern localizado no laboratório 

CERMAT da UFSC. Empregando os parâmetros da cuveta descartável 

para a análise, índice de refração de 1,59 e a absorção do material 0,01, 

utilizando água destilada como meio de dispersão e com temperatura 

controlada em 25 ºC. 

 

3.3.4 Viscosidade 

 

As medidas de viscosidade das sínteses selecionadas foram 

realizadas através de um reômetro rotacional de cilindros concêntricos 

(com geometria com fator de A 3630 Pa/Nm e fator M de 51,66 

(1/s)/(rad/s)), da marca Thermo Scientific modelo HAAKE Viscotester 

550 localizado no CERMAT, no modo de controle da taxa de 

cisalhamento. Avaliando-se a região a partir do repouso até 2000 s-1 e 

4000 s-1 durante 180 segundos sob temperatura de 25ºC. A obtenção da 

viscosidade foi realizada através do método de regressão linear e ajuste 

dos pontos da tensão e taxa de cisalhamento para o modelo newtoniano.  

 

3.3.5 Grau de molhamento da tinta 

 
O grau de molhamento da superfície pela gota de tinta é geralmente 

descrito pelo ângulo de contato de equilíbrio, formado na interface 

líquido/vapor sobre o substrato. Quanto menor o seu valor maior será a 

interação substrato/tinta, aumentando a molhabilidade (HOATH, 2016).  
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Para a obtenção dos valores do ângulo de contato foi empregado 

um goniômetro modelo DSA25 da KRÜSS, localizado no laboratório de 

materiais da UFSC. 

 

3.3.6 Espectroscopia na região do Infravermelho por Transformada 

de Fourier e na Região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis) 

 

Os espectros de absorção das sínteses na forma de filmes foram 

obtidos na região do infravermelho (2000 a 600 cm-1) no modo refletância 

total atenuada (FTIR) no espectrofotômetro Bruker, modelo Tensor 27 

localizado no laboratório de materiais da UFSC. Avaliando-se as 

características estruturais do polímero produzido. 

O comportamento das sínteses também foi avaliado na região do 

ultravioleta e visível (300 a 1000 nm) em um espectrofotômetro BEL 

LGS 53 no modo de absorbância, realizado no POLICOM. As amostras 

foram diluídas em água destilada e medidas em cubetas de vidro, 

utilizando-se para isso uma linha base da água destilada. 

Ambos os ensaios foram realizados em temperatura ambiente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 FIXAÇÃO DA RAZÃO APS/PIRROL 

 

Na Figura 13 é apresentada a variação da condutividade elétrica 

em função das razões molares de APS/Py. Pode-se observar que o 

aumento da concentração de APS favorece o incremento da 

condutividade elétrica. 

 

A influência da variação da razão molar de APS/Py no espectro de 

absorção do UV-Vis está apresentada na Figura 14. Os espectros de UV-

vis evidenciam que para todas as razões molares de APS/Py são obtidas 

amostras de polipirrol no estado condutor, como encontrado na literatura. 

Indicadas pelas bandas de absorção, a primeira localizada em 

aproximadamente 477 nm e relacionada as transições π→π* (HOSHINA 

et al., 2012). E a segunda banda com pico em aproximadamente 1000 nm, 

relacionada as transições da banda de valência para a banda de bipolarons. 

Com o aumento da razão de APS, a razão entre os picos máximos de 

absorção em 477 nm e aproximadamente 1000 nm exibem uma redução 

a partir da razão de 0,4 APS/Py. Os valores observados as razões entre 

Figura 13 – Condutividade elétrica em função da razão molar APS/Py. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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bandas foram 1,15; 0,61; 0,49 e 0,22 para as razões de APS/Py de 0,4; 

0,8; 1,0 e 1,2, respectivamente. Este comportamento pode ser explicado 

devido ao aumento do grau de oxidação da cadeia do polipirrol (GOEDEL 

et al., 1993; SAVILLE, 2005). 

 

Com base nos resultados de condutividade elétrica e UV-vis fixou-

se a razão molar de APS/Py em 1 nas sínteses empregando APS como 

agente oxidante. Este procedimento foi adotado, uma vez que não houve 

um aumento significativo nos valores de condutividade elétrica para as 

sínteses contento razões molares de APS/Py de 1 e 1,2. 

  

Figura 14 – Espectros de absorbância de UV-Vis para as amostras com razão 

APS/Py de 0,2; 0,4; 0,8; 1,0 e 1,2. 

     
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 ESTUDO PRELIMINAR DA ESTABILIDADE DAS SÍNTESES 

 

4.2.1 Estabilidade da síntese do PPy sem surfactante 

 

A síntese sem surfactante não permite a obtenção de uma dispersão 

estável de PPy em água. Com o decorrer da síntese do PPy foi possível 

observar a mudança de cor da solução de incolor para amarelo/verde 

mesmo após o fim da etapa de agitação do sistema. A cor do sistema é um 

indicativo da dopagem devido a formação de estados eletrônicos durante 

a oxidação da cadeia. A coloração amarelo/verde pode indicar que o 

polipirrol está no estado isolante, por outro lado, a cor preto sugere que o 

polímero está no estado condutor (CAMURLU, 2014). Ambas as 

variações de cores podem ser observadas na Figura 15. Nota-se que não 

há estabilidade do PPy no meio, mesmo reduzindo-se a concentração 

molar de pirrol pela metade (0,005 M) para ambos os agentes oxidantes 

utilizados neste estudo. Como o PPy não se mantém disperso na solução, 

a decantação evidencia a insolubidade do polímero no meio, 

corroborando com a necessidade do uso de surfactantes na síntese 

química do PPy para a obtenção de dispersões estáveis. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A condutividade elétrica do PPy obtido a partir da reação oxidativa 

do Py utilizando-se APS (Razão APS/Py = 1) foi de (6,65±3,11)·10-01 

S/cm. Por outro lado, o valor de condutividade elétrica do PPy sintetizado 

pela oxidação do Py com cloreto férrico (CF) foi inferior quando 

Figura 15 – PPy obtido sem surfactante com diferentes concentrações molares 

e agentes oxidantes, a) APS 0,01 M, b) APS 0,005 M, c) CF 0,01 M e d) CF 

0,005 M. 
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comparado ao PPy.APS, para ambas razões molares de CF/Py = 1 e 2,33; 

(6,04±0,89)·10-03 S/cm e (1,32±0,09)·10-02 S/cm, respectivamente.  

Os espectros de UV-Vis de ambas as amostras (Figura 16) exibem 

uma banda em 465 nm associada a transição π→π* (ULLAH et al., 2014). 

Para o PPy sintetizado com CF há uma segunda banda que se estende 

desde de 700 nm até 1000 nm, a qual está relacionada a transições da 

banda de valência para a banda de bipolarons. Segundo o modelo teórico 

de (ULLAH et al., 2014) baseado em oligômero do PPy, a banda de 

absorção relacionada aos portadores de carga contendo contraíons SO4
-2 

está localizada na região do infravermelho próximo, fora da região 

observada neste espectro. No inserto da Figura 16, observa-se a diferença 

existente no padrão de absorção entre o CF no estado dopado e 

desdopado. O processo de desdopagem com cloreto de sódio deslocou a 

banda associada a transição π→π*para menores comprimentos de onda, 

acompanhado pela redução da banda de absorção relacionada aos 

bipolarons (BRÉDAS, J. L. et al., 1984).  

 

Figura 16 – Espectros de absorbância de UV-Vis para o PPy sintetizado com 

CF e APS com razão 1:1 e no inserto CF com razão 1:1 no estado dopado e 

desdopado. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os espectros de FTIR do PPy são apresentados para a região 

avaliada de 2000 a 600 cm-1 e na Figura 17 e no Quadro 8 estão 

relacionados os principais picos e a associação correspondente. As bandas 

de absorção observadas para o PPy assemelham às reportadas na 

literatura. A mudança da posição das bandas entre os agentes oxidantes é 

afetada pelo grau de dopagem das cadeias (OMASTOVÁ et al., 2004). 

 

 

Figura 17– Espectros de transmitância para o PPy sintetizado com CF e APS 

no FTIR. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Quadro 8 – Associação das bandas do Ppy com CF e APS com os modos 

correspondentes. 

CF APS Associação Referência 

1541 1539 Estiramento do C=C e C-C (BLINOVA et al., 

2007; 

DAVIDSON; 

TURNER, 1995) 

 

1458 e 1375 1437 Expansão e contração do anel 

com contribuição de C=C/C-C e 

C-N  

1169 - Expansão e contração do anel 

- 1163 Expansão e contração do anel, 

sobreposição com S=O 

1045 1040  C-H Deformação angular no 

plano  

916 - C–H Deformação angular fora 

do plano 

- 868 Deformação angular do anel  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Cabe destacar que a banda localizada em 1707 e 1703, para CF e 

APS respectivamente, corresponde ao estiramento da carbonila (C=O) 

formada durante a síntese (BLINOVA et al., 2007; NOVÁK, 1990). Estes 

resultados indicam defeitos na cadeia do polímero. As bandas de absorção 

da região de 900 a 650 estão associadas às deformações angulares do C-

H e dos anéis do PPy (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2006).  

 

4.2.2 Estabilidade da síntese do PPy com surfactante 

 
A utilização de surfactantes na reação de oxidação do pirrol 

permite o aumento da taxa de conversão do monômero em polímero, 

evidenciada pela rápida mudança de cor durante a etapa da síntese, como 

também a obtenção de dispersões mais estáveis quando empregados em 

quantidade suficiente (KUDOH, 1996). A Figura 18 ilustra a presença de 

PPy decantado no fundo de um tubo de ensaio após 24 horas de síntese 

do Py: a) sem surfactante, b) baixa concentração de surfactante e c) 

concentração adequada de surfactante após 24 horas da síntese. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se neste trabalho que a estabilidade da dispersão de PPy 

depende mais do tipo de agente oxidante empregado para as faixas de 

concentração testadas, conforme observado no Quadro 9. Para todas as 

concentrações de surfactantes testadas, o PPy sintetizado na presença de 

APS apresentou a maior estabilidade na água do que o CF. As partículas 

formadas de PPy apresentaram-se estáveis apenas para as reações 

oxidativa de Py, utilizando-se CF e concentrações de surfactantes 

superiores a 0,025 mol/L. 

Figura 18 – Comparação do número de fases para a) sem surfactante, b) com 

inadequada concentração de surfactante e c) com adequada concentração de 

surfactante. 



59 

 

 

 

A classificação da estabilidade visual, separadas entre o grau de 

estabilidade como excelente, boa, regular ou nenhuma da solução, está 

representada no Quadro 10 para todas as amostras após 1 dia e 150 dias 

de sua obtenção. As amostras que apresentaram maior estabilidade ao 

longo do tempo foram as de APS/DBSA e APS/SDS. Observou-se que as 

amostras sintetizadas com CF apresentam maior tendência de decantação 

com o passar do tempo. Uma provável justificativa é o maio tamanho de 

partícula do PPy sintetizado com CF. O tamanho de partícula médio do 

PPy obtido com CF foi de 265±4 nm, enquanto que com APS foi de 36±1 

nm considerando o sistema com DBSA 0,05 M.  

  

Quadro 9 – Estabilidade das sínteses após 24 horas para os diferentes surfactantes 

agentes oxidantes e concentração de surfactante. 

Surfactante Agente 

oxidante 

Concentração de 

surfactante (M) 

Estabilidade após 

24 horas 

DBSA, SDS, 

SDBS 

 

APS 0,025 Sim 

0,05 

0,1 

CF 0,025 Não 

0,05 e 0,1 Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Classificação  

da  

estabilidade 

Imagens das amostras 

Nº  

de 

 dias 

Excelente: Pouca  

ou nenhuma  

formação  

de aglomerados  

a olho nu. 
  

150 

APS/DBSA (0,025 M; 0,05 

M e 0,1 M, 

respectivamente) 

APS/SDS (0,025 M; 0,05 

M e 0,1 M, 

respectivamente) 

Boa: Pouca  

formação  

de  

precipitado.   
APS/SDBS (0,025 M; 0,05 

M e 0,1 M, 

respectivamente) 

CF/SDS (0,025 M; 0,05 M 

e 0,1 M, respectivamente) 

Regular: Maior 

 formação  

de precitados 
  

CF/DBSA (0,05 M e 0,1 M, 

respectivamente) 

CF/SDBS (0,05 M e 0,1 M, 

respectivamente) 

Nenhuma:  

Completamente 

separado.  
1 

CF/DBSA/SDBS/SDS (0,025M) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O uso de surfactantes permite o aumento da compatibilização do 

PPy com a água devido ao seu caráter anfifílico. Conforme observado no 
Figura 19, a presença do surfactante modifica a morfologia das partículas 

de PPy. Nota-se que o PPy obtido sem a presença de surfactante é 

formado por aglomerados de partículas com morfologia globular (na 

Figura 19 a) e b)). O PPy sintetizado com APS possui partículas menores, 

Quadro 10 – Classificação da estabilidade visual para as diversas sínteses em 

função do tempo. 
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variando entre 160 a 400 nm, do que o PPy preparado com CF. Com o 

emprego do surfactante, para ambos os agentes oxidantes, não é possível 

distinguir a morfologia do PPy sintetizado, Figura 19 (c) e (d), sendo 

visível apenas a formação de filmes com superfície irregular.  

  

a) b 

  

  
c) d) 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o objetivo de avaliar a morfologia do PPy sintetizado na 

presença de surfactante foi necessário realizar um procedimento de 

lavagem das amostras com acetona para a remoção do mesmo. A 

mudança mais significativa da morfologia das amostras de PPy foi obtida 

Figura 19 – Micrografias sem surfactante a) CF, b) APS e com DBSA c) CF e d) 

APS em aumento de 5000x. 
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com APS/SDBS, Figura 20. Com formas variando entre esferas, estrelas 

e agulhas alongadas. Esta morfologia não foi observada para as demais 

amostras. Mesmo no sistema CF/SDBS a morfologia obtida é de um 

aglomerado compacto constituído por partículas de forma globular e 

tamanho similares, de dimensão nanométrica, sem a presença de 

formações dendríticas reportadas por (XING; ZHAO, 2007). Esta 

diferença pode estar associada ao reator empregado, temperatura e ao 

grau de agitação da síntese, por exemplo. Para APS/DBSA não foi 

possível remover o excesso de surfactante, este sistema foi melhor 

analisado em FEG. Com CF/DBSA a morfologia é similar a observada 

com CF/SDBS constituído por glóbulos nanométricos e também com a 

presença de agulhas com poucas dezenas de comprimento e razão de 

aspecto próximo a 50. Ao utilizar SDS duas morfologias distintas são 

observadas além das esferas nanométricas presente nas demais amostras. 

Para o APS há a predominância de placas alongadas de tamanho médio 

de 1,5 µm, já no CF há uma grande redução numérica desta morfologia, 

restando aglomerados grosseiros com tamanho médio de 26 µm. A falta 

de homogeneidade de algumas amostras foi um fator determinante no 

impedimento da avaliação do seu tamanho de partícula via DLS. 

 APS CF 

S
D

B
S

 

  

  
Continua 

Figura 20 – Micrografias do polímero para os surfactantes SDBS, DBSA e SDS 

com APS e CF em 500x e 5000x. 
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Figura 20 – Continuação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 



64 

 

O espectro de UV-vis do PPy obtido com surfactantes na 

concentração de 0,05 M estão reunidos na Figura 21. Tanto para APS 

quanto CF não houve aparente deslocamento da banda associada a 

transição π→π*. A diferença observada no espectro do PPy no sistema CF 

sem e com surfactante foi a presença da banda associada a transição da 

banda de valência para a banda de bipolarons. Contundo não houve uma 

clara distinção entre a condutividade elétrica e o padrão de absorção. Para 

o sistema APS/SDS e SDBS ocorre a redução da absorção a partir de 500 

nm, enquanto para DBSA houve o aumento da absorção partindo-se desta 

mesma região.  

 

 

Os espectros de FTIR de cada uma das amostras com e sem 

surfactante (0,05 M) estão representados na Figura 22 para a região entre 

2000 a 600 cm-1. O grau de dopagem é refletido por uma banda de 

absorção localizada acima 2000 cm-1, já presente em APS e CF entre 2000 

e 1800 cm-1, mas para a região analisada para nenhum dos surfactantes 

notou-se o desenvolvimento desta banda absortiva (OMASTOVÁ et al., 

2003). Para o sistema CF/surfactante não foram observados 

Figura 21 – Espectro de absorbância no UV-Vis para o PPy com diferentes 

surfactantes e agentes oxidantes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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deslocamentos expressivos, houve um aumento da absorção na região 

entre 1300 a 1000 cm-1, com o desenvolvimento de novos picos, entre eles 

para o SDS em 1217 e 1082, associados ao estiramento de S=O, estando 

os picos atribuídos no CF 1169 e 1099 cm-1 sobrepostos por essa nova 

região (BHARDWAJ; CHAUHAN; SHARMA, 2014). Os picos 

localizados entre 1000 a 764 cm-1 para o SDS estão associados as 

deformações axiais do sistema S-O-C (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2006). Para APS/surfactantes houve o deslocamento de 1539, 

1437 e 1163 cm-1 para maiores comprimentos de onda. Destaca-se que 

para ambos os agentes oxidantes demais associações não puderam ser 

realizadas devido à falta de semelhança nos picos observados com outros 

relatos da literatura. Este resultado pode estar relacionado à quantidade 

de surfactante utilizado na síntese do PPy. 

 

 

A Figura 23 apresenta os valores de condutividade elétrica medida 

para as amostras de PPy com e sem surfactante (SF). As amostras estão 

agrupadas no primeiro nível por tipo de surfactante, enquanto no segundo 

nível por tipo de agente oxidante empregado. No terceiro nível, mais 

Figura 22 – Espectro de transmitância do FTIR do PPy obtido com os diferentes 

agentes oxidantes e surfactantes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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próximo do eixo x, a concentração de surfactante segundo a legenda 

abaixo da figura. A condutividade elétrica do PPy depende do tipo de 

agente oxidante, do surfactante e concentração utilizados na 

polimerização oxidativa do Py. A condutividade elétrica do PPy no 

sistema APS sem o uso de surfactante é duas ordens de grandeza maior 

do que o PPy obtido a partir do sistema CF.  Por outro lado, o PPy obtido 

na presença de DBSA apresentou melhores efeitos de aumento da 

condutividade elétrica. Contudo, o aumento da concentração do DBSA 

possui um efeito diferente para o APS e CF. Enquanto no primeiro o 

aumento da concentração de surfactante eleva a condutividade elétrica, 

para o CF ocorre uma redução da mesma. Este mesmo comportamento 

foi observado para SDBS e SDS com CF.  

Empregando-se SDBS e SDS as condutividades foram favorecidas 

apenas para CF em 0,025 M. Maiores concentrações de surfactante 

reduziram a condutividade em até 6 ordens de grandeza, como ocorre com 

o APS/SDS 0,1 M. Ambos os surfactantes, SDS e SDBS, apesar de 

permitirem a obtenção de dispersões estáveis, dependendo do tipo de 

agente oxidante, afetam de modo negativo a condutividade elétrica das 

amostras, inviabilizando o seu uso. O efeito benéfico à condutividade 

elétrica para SDBS e SDS com CF, com base nos resultados da literatura, 

estão limitados para concentrações de aproximadamente até 2,5 vezes a 

razão molar de surfactante/pirrol. Maiores razões molares, tal como 5 e 

10, resultaram na redução da condutividade elétrica (HOSHINA et al., 
2012; XING; ZHAO, 2007). 
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Considerando o desempenho superior de APS/DBSA em relação a 

CF/DBSA, tanto de estabilidade quanto condutividade elétrica, optou-se 

por fixar a síntese padrão como APS/DBSA 0,05 M.  

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DA TINTA 

 

4.3.1 Desenvolvimento preliminar da tinta 

 

Para a utilização da dispersão de PPy sintetizado a partir do sistema 

APS/DBSA 0,05 M (A1) como tinta, foi avaliada a sua morfologia, 

tamanho de partícula, viscosidade e qualidade de impressão, em conjunto 
com o desempenho de molhamento do substrato.  

A estrutura morfológica resultante do PPy, devido aos parâmetros 

de síntese utilizados, em A1 é constituída principalmente por partículas 

globulares e em menor quantidade por paralelepípedos bem definidos, 

Figura 24. O tamanho médio observado para os paralelepípedos é de 

Figura 23 – Condutividade elétrica do PPy com e sem surfactante.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

CF APS CF APS CF APS CF APS

2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 -

DBSA SDBS SDS SF

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

 CF  APS

C
o
n
d
u
ti

v
id

ad
e 

(S
/c

m
)

Legenda 0,025 M →  2,5 0,05 M → 5       0,1M → 10 



68 

 

604±157 nm, enquanto as partículas de PPy apresentaram tamanho médio 

de 36 nm, segundo a análise de DLS. Estas morfologias estão ambas 

rodeadas por DBSA. O surfactante pode ser identificado como a região 

mais escura envolvendo o PPy e com pequenas rachaduras ao longo do 

seu filme formado. Esta formação de filme é uma tendência presente em 

todas as amostras observadas para este sistema, havendo uma grande 

dificuldade de separação do DBSA do polipirrol formado, mesmo após 

algumas etapas lavagem das amostras. Contudo, a presença do surfactante 

se torna vantajosa para a manutenção da ordem/estabilidade do material 

durante a deposição no processo de impressão. 

 

 

Com base no comportamento reológico de A1 o ajuste matemático 

para um comportamento newtoniano apresentou boa correlação, com R2 

de 0,985, Figura 25. Obtendo-se assim uma viscosidade de 

aproximadamente 1,6 mPas ou 1,6 cP. Este valor de viscosidade se mostra 

adequado ao emprego na impressora jato de tinta térmica segundo 

literatura e comparável a tinta comercial (MAGDASSI, 2010). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 24 – Micrografia de A1, com destaque para a morfologia obtida. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A avaliação do grau de molhamento de A1 sobre o substrato 

plástico está representado no Quadro 11. O valor médio para ambos os 

lados da amostra é de 29,34±0,05º, com molhamento superior a água 

destilada sobre o mesmo substrato, 53,2±1,0º. A diferença apresentada 

entre a água e a dispersão é resultado da presença do surfactante, 

responsável pela redução das interações intramoleculares da água. 

Favorecendo a interação com o substrato, através da redução da energia 

interfacial entre os diferentes materiais e elevando o grau de molhamento, 

expresso por meio da redução do ângulo de contato. 

  

Figura 25 – Tensão de cisalhamento e viscosidade em função da taxa de 

cisalhamento para A1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados obtidos para A1 indicaram que a dispersão pode ser 

empregada diretamente como tinta para a técnica de deposição. Cabe 

destacar que apesar do tamanho médio de partícula para A1, 36 nm, ser 

adequado ao método de impressão, foi necessário dispersar a amostra A1 

em ponteira de ultrassom durante 40 segundos, antes da alimentação do 

cartucho. A Figura 26 ilustra o padrão de imagem solicitado para 

impressão via software. Depois de estabelecidos estes procedimentos, a 

dispersão foi depositada em um substrato polimérico. Os números abaixo 

dos padrões de impressão indicam o número de deposições subsequentes 

realizadas. Assim, a primeira impressão possui uma única camada 

depositada, enquanto a última possui quatro. 

  

Quadro 11– Grau de molhamento e ângulo de contato de A1 e água destilada. 

Amostra 

Ângulo 

de 

contato 

Densidade 

A
1

 

 

29,34 

±0,05º 
1,010 

Á
g

u
a 

d
es

ti
la

d
a 

 

53,2 

±1,0º 
- 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apesar da deposição ter sido executada com sucesso houve certos 

pontos que merecem destaque. Quanto a qualidade de impressão, as 

deposições possuem uma aparência levemente desbotada, resultado da 

baixa concentração de PPy presente na dispersão e consequentemente do 

material presente no substrato. Com o aumento do número de impressões 

ocorre a alteração da cor e melhor definição do padrão impresso.  

A aparente formação de linhas sob o substrato resultou em regiões 

com diferentes quantidades de material depositado. A diferença entre 

estas regiões pode ser observada pelo tratamento de imagens obtidas por 

microscopia ótico. Observa-se na Figura 27 (a) o substrato recoberto com 

PPy e (b) regiões sem material para o substrato revestido com uma única 

impressão. Nota-se também a presença de vazios para o substrato 

recoberto com sucessivas impressões da dispersão de PPy (Figura 27 (c)). 

 

Figura 26 – Padrão de impressão solicitado (acima) e impressão sobre o substrato 

plástico (abaixo), com os respectivos números indicando o número de impressões 

realizadas. 

 

 
1 2 3 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com base na forma da falta de material sob o substrato uma 

possível explicação para a falta de homogeneidade de distribuição se deve 

ao entupimento parcial dos canais de tinta do cartucho com o tempo. 

Devido ao tamanho dos aglomerados ou acúmulo de material resultante 

da evaporação do veículo durante a etapa de aquecimento para a 

deposição. Essa diferença pode ser melhor notada comparando-se a 

distribuição de material com o tempo de uso, tal como representado na 

Figura 28. As impressões iniciais apresentam visualmente uma 

distribuição homogênea de material sobre o substrato de papel (a), com o 

decorrer do tempo esta distribuição do material é afetada (b). 

 

A espessura do filme depositado de PPy foi determinada por MEV 

com o auxílio do software (ImageJ). A folha plástica comercial é formada 

por um substrato plástico flexível e uma camada adesiva. Na imagen da 

Figura 29 identificam-se ambas as regiões citadas, o substrato polimérico 

(a) e o filme aderente a tinta (b). Sendo a espessura total da folha plástica 

Figura 27 – Distribuição do material impresso sobre o substrato. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 28 – Distribuição do material depositado sobre papel comum para dois 

momentos, (a) à esquerda início do uso do cartucho e à direita após algumas 

impressões (b). 
a) b) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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de aproximadamente 535 µm. A camada depositada de PPy está 

identificada como c) na Figura 29 e apresentou espessura de 6,39±0,25 

µm. As deposições subsequentes incrementam a espessura em 240 nm, 

totalizando com quatro deposições uma espessura de aproximadamente 7 

µm. Considerando os valores de espessura observados indicam que a 

superfície da folha plástica é irregular. De tal modo que a tinta deve 

preencher regiões com diferentes níveis, afetando a espessura do filme 

devido ao nivelamento da tinta.   

 

Devido as diferenças observadas na distribuição de material a 

condutividades elétrica foi avaliada em três direções: vertical, horizontal 

e diagonal, sendo a média a medida de todos os valores obtidos. Avaliou-

se a condutividade também em relação ao número de impressões 

realizadas, apresentadas na Figura 30. Uma única impressão da dispersão 

de PPy depositada no substrato promoveu o aumento da condutividade 

elétrica em seis ordens de grandeza, de (9,46±1,37)·10-14 S/cm (substrato) 

para (9,49±5,63)·10-08 S/cm. Com o aumento do número de deposições, 

a variação na condutividade elétrica em relação a direção de medida 

diminui devido ao melhor recobrimento do substrato pelo filme de PPy, 

contribuindo para a redução do desvio padrão. 

  

Figura 29 – Micrografias do substrato impresso, indicando-se a espessura total 

do substrato (esquerda) e uma única camada impressa (direita). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3.2 Aprimoramento da tinta 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade do filme impresso no 

substrato, buscou-se aumentar a concentração de polipirrol na dispersão 

aquosa. Para isso, foram realizadas polimerizações com maiores teores de 

monômero de pirrol na reação, com 0,02 M (A2), 0,04 M (A4) e 0,08 M 

(A8), mantendo-se a razão constante de Pirrol/DBSA em 0,2, assim como 

a de APS em 1. Não foram observadas grandes variações na 

condutividade elétrica do PPy em função da variação da concentração de 

pirrol, mantendo-se a faixa entre 1,28±0,06 até 4,13±0,32 S/cm.  

A morfologia observada para o A1 foi semelhante a obtida para as 

demais amostras, Figura 31. Notou-se para A2 um aumento da razão de 

aspecto dos paralelepidos formados devido ao seu alongamento. Contudo, 

para a A4 e A8 verificou-se uma grande redução deste tipo especifico de 

morfologia, com o predomínio da morfologia globular. As diferenças 

Figura 30 – Condutividade elétrica em S/cm segundo o número de impressões e 

direção de medida correspondente e o valor médio. 

 

Direção da medida: Vertical ; Horizontal   e Diagonal   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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obtidas podem ser atribuídas ao grau variável de agitação da síntese e 

aumento da concentração de reagentes, com consequente redução do 

caminho médio das partículas. 

 

O aumento da concentração dos reagentes elevou também o 

tamanho médio de partícula, tal como observável na Figura 32. Sendo A8 

a que possui um tamanho médio superior ao recomendado para o método 

de impressão selecionado, a distribuição do tamanho de partícula está 

apresentada no Apêndice. 

Figura 31– Micrografias das amostras A2, A4 e A8. 

A
2

 

  

A
4

 

  

A
8

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os valores de viscosidade obtidos com a regressão linear são 1,5 

cp, 1,9 cP e 58 cP para A2, A4 e A8, respectivamente (Figura 31). Com 

exceção de A8, as demais amostras apresentaram viscosidade e 

comportamento apropriados ao método de impressão. Enquanto A8, 

sofreu um elevado aumento, quase 37 vezes superior em relação a 

viscosidade das demais amostras. Indicando uma mudança de 

comportamento característico do meio aquoso, devido à baixa 

concentração de material polimérico, para uma maior influência do PPy 

disperso no meio com o aumento da interação interpartícula. 

  

Figura 32 – Distribuição do tamanho médio de partícula em relação a razão 

molar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A diferença na concentração molar alterou também o grau de 

molhamento das amostras no substrato, Quadro 12. Sendo que o aumento 

da concentração reduziu o grau de molhamento, elevando o ângulo de 

contato, apesar da maior concentração molar de surfactante presente na 

dispersão.  

  

Figura 33 –  Tensão de cisalhamento e viscosidade em função da taxa de 

cisalhamento para A2, A4 e A8. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O mesmo padrão de impressão foi empregado para testar as 

amostras A2, A4 e A8, inicialmente testadas sobre papel e posteriormente 

no substrato plástico (Quadro 13). O aumento da concentração molar de 

PPy na dispersão favoreceu a maior deposição de material, conforme 

observado no Quadro 13. Tanto para a amostra A4 com 4 impressões 

como para a solução A8 com 3 e 4 impressões não foi possível realizar as 

deposições corretamente, devido ao entupimento dos canais de impressão 

do cartucho.  

  

Quadro 12 – Ângulo de contato e densidade das soluções para A2, A4 e A8. 

Amostra 

Ângulo  

de contato 

médio 

Densidade da 

solução (g/cm3) 

A
1

 

 

29,34±0,05º 1,010 

A
2

 

 

28,58±0,08º 1,028 

A
4

 

 

36,45±1,25º 1,038 

A
8

 

 

53,23±1,25º 1,051 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Assim como em A1, as amostras aparentam boa adesividade com 

o substrato, Figura 34. As espessuras dos filmes variam entre 1,1 a 3 µm, 

com a as camadas adicionais variando entre 150 a 468 nm.  

 

A condutividade elétrica das amostras impressas está relacionada 

na Figura 35. Como indicado o aumento para a concentração de 0,02 M, 

elevou a condutividade elétrica média de (6,43±9,49)·10-08 S/cm para 

Quadro 13 – Padrões de impressão obtidos sobre substrato de papel e plástico, com 

os respectivos números indicando o número de impressões realizadas. 

Identificação  

A1 

    
Camadas 1 2 3 4 

Identificação 
Substrato 

Papel Plástico 

A2 

     

A4 

    

- 

A8 

   

- - 

Camadas 1 1 2 3 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 34 – Micrografias do perfil das amostras com uma camada para A2 (direita) 

e A4 (esquerda). 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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(5,55±0,48)·10-6 em relação a 0,01M com uma única deposição, 

reduzindo também o desvio na condutividade entre as direções medidas, 

resultado da redução da anisotropia da deposição do material. Com base 

neste resultado são apresentados apenas os valores médios das direções 

medidas para as demais amostras. O aumento da concentração elevou a 

condutividade elétrica das amostras e em conjunto com o aumento do 

número de deposições. Excetuando-se A4 e A8 com uma impressão, que 

apresentaram condutividade elétrica próximas, esta diferença pode ser 

justificada pela falta de homogeneidade superficial do substrato. 

 

 

  

Figura 35 – Condutividade elétrica média de A2, A4 e A8 para as diferentes 

camadas depositadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONCLUSÕES 

 
Foi obtida com sucesso uma tinta com fase dispersa condutora 

baseada em nanopartículas de polipirrol para ser utilizada em impressora 

comercial jato de tinta térmica.  

Os parâmetros da síntese química, nomeadamente o tipo de agente 

oxidante, surfactante e a concentração deste último afetaram a 

estabilidade das dispersões. As dispersões de PPy obtidas com o agente 

oxidante CF apresentaram menor estabilidade com o tempo quando 

comparadas ao sistema no qual foi usado APS, como agente oxidante. 

Para produzir dispersões estáveis de PPy a partir do sistema CF, foi 

necessário utilizar concentrações de 0,05 e 0,1 M de surfactante. Por outro 

lado, as dispersões de PPy sintetizadas com APS apresentaram boa ou 

excelente estabilidade para todos os surfactantes empregados. 

O sistema APS/DBSA empregado neste trabalho foi o mais 

adequado para impressão jato de tinta, devido a maior estabilidade da 

dispersão de PPy e ao maior valor de condutividade elétrica. O tamanho 

de partícula de PPy, viscosidade e grau de molhamento da dispersão no 

substrato plástico se mostraram apropriados ao método de impressão.  

Foi possível obter uma tinta com fase condutora de PPy capaz de 

reproduzir os padrões solicitados no substrato plástico com várias 

camadas depositadas. O aumento do número de deposições induziu 

melhor reprodução dos padrões solicitados e maior valor de 

condutividade elétrica devido a redução da anisotropia.  

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas sugestões para trabalhos futuros relacionados ao tema 

são: 

Avaliar a estabilidade das tintas e impressões através da 

condutividade elétrica das amostras em função do tempo; 

Analisar a capacidade de se empregar tinta com maior 

concentração de PPy na impressão jato de tinta piezoeléctrica. 

Verificar a influência dos íons presentes na dispersão na 

estabilidade da síntese em função do tempo e; 

Avaliar e comparar a viabilidade do uso de outros PICs, como 

PEDOT e PANI, na produção de dispersões aquosas em relação ao PPy. 
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APÊNDICE 

 

Distribuição do tamanho de partícula (nm) para os sistemas A1, A2, 

A4 e A8: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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