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RESUMO 

 

Esta tese teve por objetivo principal a fabricação de capacitores, indutores, resistores e sensores 

de amônia por meio de uma nova técnica de impressão baseada em sistema automotivo de 

injeção eletrônica. Para tanto, filmes finos de polianilina (PAni), poliestireno (PS) e Ecoflex® 

foram obtidos utilizando-se um equipamento microcontrolado de impressão de soluções via 

plataforma de trabalho particularmente desenvolvida para essa finalidade. Tal sistema utilizou 

uma válvula de injeção eletrônica automotiva de baixo custo, alta resistência química, alta 

resistência mecânica e de fácil operação e aplicação. Como resultado, foram fabricados filmes 

e dispositivos variando-se a pressão de ejeção da válvula de 2 a 7 psi. Os sistemas, uma vez 

fabricados, foram caracterizados por meio de medidas elétricas (ac e dc), microscópicas 

(eletrônica de varredura) e espectroscópica (EDS). Os filmes resultantes de PAni e Ecoflex®, 

em substrato de PS, apresentaram recobrimento e espessura uniformes. Além disso, a 

resistência elétrica dos filmes de PAni variou com a pressão aplicada, enquanto a capacitância 

e a indutância dos filmes de PS e Ecoflex®, respectivamente da ordem de pF e µH, praticamente, 

não se alteraram com esse parâmetro. Já os sensores de gases de amônia, fabricados a partir de 

filmes de PAni sobre substratos de PS e entre microeletrodos de prata, apresentaram variação 

da impedância complexa e condutividade dc dependentes tanto da concentração de exposição 

do sensor à amônia, quanto da pressão de fabricação do filme e da frequência do campo elétrico 

oscilante. O sensor apresentou resposta linear da condutividade para concentração do gás de     

0 a 30 ppm. Finalmente, os resultados obtidos ao longo desse trabalho demonstram que o 

sistema de ejeção desenvolvido apresenta potencial para a fabricação de dispositivos orgânicos, 

impressos e flexíveis de baixo custo. 

 

Palavras-chave: filmes poliméricos, eletrônica orgânica, impressora orgânica microcontrolada. 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of this work is the manufacture of capacitors, inductors, resistors and ammonia 

sensors through a new printing technique based on automotive electronic injection system. Thin 

films of polyaniline (PAni), polystyrene (PS) and Ecoflex® were obtained using a new 

microcontrolled printing equipment. This system is based on a low cost automotive electronic 

injection valve, with high chemical resistance, high strength and facile operation and 

application. As a result, films and devices were manufactured varying the valve ejection 

pressure of 2 to 7 psi. Manufactured systems were characterized by electrical measurements      

(ac and dc), microscopic (scanning electron) and spectroscopic (EDS). PAni and Ecoflex® 

films, on a PS substrate, showed uniform coverage and thickness. Moreover, the electrical 

resistance of the PAni films is dependent on the applied pressure, while the capacitance and the 

inductance of PS and Ecoflex® films, respectively of pF and µH, on the other hand, were not 

altered with this parameter. An ammonia gas sensors, produced from PAni films on PS 

substrates and between silver microelectrodes, showed variation of the complex impedance and 

dc conductivity dependent both by the ammonia gas sensor and also by the pressure of 

manufacturing the film and by the oscillating electric field frequency. The sensor presented a 

linear response of the conductivity from 0 to 30 ppm. Finally, the results obtained in this work 

demonstrate that the ejection system has potential to fabrication organic and printed devices at 

low cost. 

 

Keywords: polymer films, organic electronic, microcontrolled organic printer. 
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CAPÍTULO 1   

 INTRODUÇÃO 

 

A indústria eletrônica pode ser considerada um dos principais pilares da moderna economia 

industrial em muitos países por ser responsável por grande fatia do comércio internacional.                     

Como afirmam Antunes et al. (2011), os dispositivos semicondutores fabricados com materiais 

inorgânicos são considerados a base desta indústria sendo o silício o mais comum entre eles. 

No entanto, uma nova classe de materiais semicondutores à base de carbono tem criado 

expectativas no cenário tecnológico, conhecidos como semicondutores orgânicos esses 

materiais deram início à eletrônica orgânica ou, eletrônica dos polímeros. 

  Dispositivos semicondutivos orgânicos combinam, por exemplo, em um único 

elemento, a característica de atuar em uma faixa de condutividade e flexibilidade dos plásticos, 

o que abre portas a inúmeras inovações de produto e processos de fabricação, pois são 

características atrativas para aplicação nas mais modernas tecnologias dos equipamentos 

eletrônicos. A quantidade de registros de patentes aparece como um dos principais indicadores 

dessa atividade tecnológica que vem buscando novas rotas de pesquisa a fim de proporcionar, 

aos equipamentos à base de eletrônica orgânica, um desempenho técnico que lhes permita 

competir com a já estabelecida indústria baseada em eletrônica de semicondutores inorgânicos 

que também contribui para reforçar as vantagens do desenvolvimento desse tipo de tecnologia 

(Antunes et al., 2011). Este autor ainda descreve que existe um desafio de migrar a pesquisa 

científica e tecnológica para um ambiente empresarial a fim de que se favoreça o surgimento e 

o crescimento de novas empresas e novos negócios cuja base tecnológica seja a eletrônica 

orgânica. Nesse cenário se enquadram os resultados de um estudo realizado pelo Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (CGEE-MCTI) 

que propõe a integração de instrumentos de fomento e apoio já existentes em dois programas 

de ação: um de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, outro, de apoio ao nascimento de 

empresas e de negócios. Medeiros e Shayani (2011) afirmam que a pesquisa desenvolvida sobre 

o mapa atual dos semicondutores orgânicos no país apontou para a oportunidade de 

desenvolvimento nessa área como uma ação estratégica para o crescimento industrial do Brasil. 

Dados apontam que a inserção das indústrias brasileiras nesse segmento pode tornar o Brasil 

competitivo num mercado mundial que deve saltar de US$ 335 bilhões em 2012, para em 2016 

atingir US$ 380 bilhões (Consecti, 2012). Assim, o domínio dessa área de semicondutores 
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orgânicos abre perspectivas para inovações que vão desde o desenvolvimento de equipamentos 

de impressão de filmes finos poliméricos até a fabricação de dispositivos orgânicos flexíveis 

eficientes. O momento é especialmente propício para esse questionamento, pois assim como o 

silício está associado à invenção do transistor, os novos semicondutores baseados em carbono, 

portanto orgânicos, estão sendo gerados agora nos centros de pesquisa da área. Segundo dados 

do CGEE-MCTI, a empresa de consultoria IDTechEX, que oferece análises e pesquisa sobre a 

tecnologia nascente, calcula o mercado para produtos baseados nessa nova tecnologia em, 

aproximadamente, US$ 10 bilhões e em US$ 30 bilhões anuais a partir de 2015 (CGEE, 2014).  

Esses estudos criam espectativas para o desenvolvimento de novos equipamentos e suas 

aplicações na eletrônica orgânica como uma oportunidade única de atrelar conhecimento 

científico a uma área de ciência básica e aplicada cuja carência de novos sistemas de impressão 

de filmes poliméricos para fabricação de dispositivos como sensores, capacitores e indutores 

apresentando, principalmente, baixo custo e alta resistência química, ainda existe. Neste sentido 

cresceu a determinação de levar esse trabalho adiante na certeza de uma contribuição 

científico/tecnológica crucial para a sociedade global. 

Em síntese, as constatações supracitadas não deixam dúvidas quanto à necessidade de se 

desenvolver um equipamento diferenciado de impressão controlada, como também o emprego 

de novas técnicas, metodologias e estratégias para a fabricação de dispositivos eletrônicos 

orgânicos tão difundidos atualmente. Esperara-se, como consequência direta de um trabalho 

focado neste contexto de iniciativas, possibilitar avanços nessa área tão promissora e carente. 

   Em paralelo à necessidade de desenvolvimento de um novo sistema de impressão que 

atinja qualquer público interessado econômica e cientificamente, sensores indicadores de nível 

de gás vêm despontando com grande importância em ambientes industriais. Utilizados para 

melhorias da qualidade de vida de pessoas e animais, a partir de polímeros conjugados, têm 

sido amplamente investigados como uma alternativa aos sensores convencionais então 

aplicados. Elementos de circuito como resistores, capacitores e indutores também são 

resultados de interesse crescente no processo de impressão e fabricação de filmes e dispositivos 

orgânicos. 

Logo, é desejável a fabricação de dispositivos aplicáveis ao mercado de eletrônicos em 

geral, sendo a compreensão das características físicas e químicas ligadas ao controle da resposta 

desses elementos, de extrema importância. 
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1.1. Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste trabalho é a impressão e a fabricação de filmes e dispositivos 

eletrônicos poliméricos via sistema de injeção eletrônica baseada em válvula de injeção 

automotiva.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

i) Construção de uma impressora microcontrolada definida como Sistema de Injeção 

Eletrônica de Materiais Orgânicos (SiEO), com características de alta resistência química, 

mecânica e tempo de resposta possibilitando, dessa forma, a fabricação de filmes finos 

poliméricos com boa reprodutibilidade; 

ii)  Mapeamento da máquina de impressão para confecção de filmes finos poliméricos 

(polianilina, Ecoflex® e poliestireno); 

iii)  Caracterização dos filmes e dispositivos (resistor, capacitor e indutor) fabricados. 

 

1.3. Descrição do Trabalho 

 

Os capítulos dessa tese foram escritos seguindo uma lógica cronológica. No Capítulo 2 é 

apresentada a revisão da literatura. No Capítulo 3 são relatados os materiais, equipamentos e 

métodos de medida. O Capítulo 4, por sua vez, descreve procedimentos e técnicas 

experimentais. No Capítulo 5 é apresentado o sistema desenvolvido que permitiu a fabricação 

dos dispositivos orgânicos (SiEO). O Capítulo 6 mostra o mapeamento da impressora com os 

ajustes de impressão determinados. No Capítulo 7, por outro lado, são descritos os esquemas 

dos dispositivos fabricados. Já o Capítulo 8 apresenta resultados e discussões seguido do 

Capítulo 9, que descreve as principais conclusões obtidas e as perspectivas para os trabalhos 

futuros de acordo com os resultados alcançados. Finalmente, o Capítulo 10 apresenta os 

principais resultados gerados (artigos, patente, etc.) durante o desenvolvimento deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2   

POLÍMEROS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, INKJETs E 

SISTEMA AUTOMOTIVO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA   

 

Esse capítulo apresenta as principais características dos polímeros conjugados que tornam esses 

materiais promissores como elemento ativo de dispositivos eletrônicos orgânicos, como 

também as definições e aplicações desses dispositivos. É mostrada uma breve discussão dos 

principais equipamentos utilizados para fabricação de filmes ultrafinos desses materiais e as 

principais características das impressoras à jato de tinta (Ink Jet Printing) a fim de compará-las 

com as características intrínsecas ao sistema de impressão desenvolvido. Também são 

apresentadas a descrição do funcionamento do sistema automotivo de injeção eletrônica e a 

aplicação de periféricos utilizados no desenvolvimento da impressora. Por último, é descrito o 

processo de suspensão da PAni usada como elemento ativo de sensores e resistores e, ainda, 

informações sobre os polímeros isolantes (Ecoflex® e poliestireno) aplicados nos capacitores e 

indutores orgânicos fabricados. 

 

2.1. Polímeros Eletrônicos 

 

Polímeros são materiais naturais ou sintéticos formados por macromoléculas constituídas por 

um número muito grande de monômeros que se unem por ligação covalente. Devido ao seu 

baixo custo de produção e de processamento, estes materiais têm sido utilizados em inúmeras 

aplicações, desde utensílios domésticos até painéis de automóveis e afins, onde suas 

propriedades mecânicas e de conformação são mais importantes que suas propriedades ópticas, 

térmicas e elétricas, pois possuem grande flexibilidade, podendo ser utilizados em superfícies 

dobráveis. Polímeros são ainda excelentes isolantes elétricos e seu uso na indústria 

eletroeletrônica esteve, durante muitos anos, voltado apenas a este fim. Contudo, esta restrição 

começou a mudar em meados de 1970, com a obtenção de um polímero condutivo: o trans-

poliacetileno (Santos, 2005). Apesar de comumente utilizados como isolantes, sua propriedade 

de condutor de eletricidade, descoberta nos anos 70, deu lugar, em 2000, ao prêmio Nobel de 

Química a Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid e Hideki Shirakanya pela descoberta inovadora 

que mostrou que um plástico poderia se tornar um condutor. A partir de então, as aplicações 
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dos polímeros progrediram de isolantes para condutivos revolucionando, assim, a indústria 

eletrônica convencional.  

É descrito que polímeros com diferentes níveis de condutividade podem ser obtidos por 

meio do controle da síntese polimérica, que pode ser aumentada também por meio de dopagem. 

Dentre as famílias mais estudadas podemos citar o poliacetileno, a polianilina, o polipirrol e o 

politiofeno. Atualmente estes materiais são aplicados como elementos ativos de sensores, 

dispositivos eletrocrômicos, capacitores, diodos emissores de luz, entre outros. O esquema da 

Figura 2.1 demonstra que grande parte dos polímeros e materiais isolantes conhecidos apresenta 

condutividade inferior a 10-13 S.cm-1. Já os semicondutores inorgânicos encontram-se entre    

100 e 10-6 S.cm-1 e os metais apresentam condutividade acima de 102 S.cm-1 (Freitas, 2000). 

 

Figura 2.1 - Diagrama das bandas de energia com as faixas de condutividade elétrica de diversos 
materiais e polímeros à temperatura ambiente. 
 

Comparativamente, a Figura 2.1 mostra as faixas de condutividade de diversos 

polímeros cujas características vão de isolante a condutor. No caso específico da polianilina, 

observa-se a versatilidade desse material de se apresentar ora como isolante, ora como 

semicondutor ou metal. 

Salvatierra (2010) relata que a condutividade dos polímeros condutores é resultante da 

movimentação dos elétrons na cadeia polimérica, os quais podem ser removidos ou adicionados 

por reações de oxidação e/ou redução do polímero que ocorrem através da adição de agentes 

doadores ou receptores de elétrons também denominados de agentes dopantes. Por meio dessas 

reações um polímero neutro isolante pode ser convertido em um complexo iônico que consiste 

na formação de um cátion ou ânion polimérico, e todo esse processo é chamado de dopagem. 
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A dopagem envolve a dispersão aleatória ou agregação de dopantes em toda a cadeia, alterando 

o estado de oxidação sem alterar a estrutura das ligações que mantém o esqueleto polimérico 

unido. Brédas e Street (1985) foram uns dos primeiros a propor a explicação para a 

condutividade elétrica dos polímeros, que foi baseada no “modelo de bandas”, em analogia aos 

semicondutores inorgânicos. Neste modelo, como num cristal, a interação entre “meros” 

(partes) da cadeia de um polímero com os seus vizinhos leva à formação de bandas eletrônicas.  

No modelo de bandas (Figura 2.1), a capacidade de transportar corrente elétrica se dá 

por adição de elétrons à banda de condução (dopagem do tipo “n”, correspondente à redução 

do polímero) ou pela remoção de elétrons da banda de valência (dopagem do tipo “p”, ou 

oxidação do polímero) como descrito por Hansen (2011). A banda ocupada por elétrons de 

maior energia constitui a banda de valência (BV) e a banda vazia, de menor energia, é a banda 

de condução (BC). A diferença de energia entre essas duas bandas é uma região chamada de 

band-gap, cuja largura determina as propriedades elétricas intrínsecas do material             

(Brédas; Street, 1985). Diferentemente do processo de condução que ocorre nos semicondutores 

inorgânicos, os portadores de cargas não são elétrons ou buracos localizados no interior das 

bandas, mas sim defeitos estruturais carregados ao longo da cadeia polimérica             

(Kanatzidis, 1990). 

Durante a dopagem, os polímeros podem apresentar variações drásticas nas suas 

propriedades ópticas e morfológicas e também em sua capacidade de transporte de eletricidade            

(Sun et al., 2007). Neste sentido, através do nível de dopagem é possível controlar a 

condutividade elétrica do polímero, tal que quanto mais facilmente os elétrons das cadeias 

poliméricas puderem ser removidos ou adicionados para formarem compostos iônicos, mais o 

polímero é propenso à dopagem.  

Os polímeros condutivos compõem uma classe de materiais orgânicos chamados de 

“metais sintéticos”. Estes materiais possuem uma ampla aplicação em novos dispositivos, como 

transistores e capacitores. Nesta última década, a polianilina (PAni) e o 

poli(3,4etilenodioxitiofeno) (PEDOT) têm sido os polímeros mais estudados para aplicação em 

sensores. Várias publicações relatam a fabricação de sensores de gás amônia, tendo a polianilina 

como elemento ativo. O processo de detecção do gás se deve ao fato de que filmes de PAni, 

quando expostos ao gás amônia, sofrem alteração em sua condutividade elétrica               

(Crowley et al., 2008). Nesse contexto, há um crescente interesse em se produzir filmes e 

dispositivos eletrônicos a partir de soluções orgânicas. De acordo com as vantagens 

apresentadas, uma impressora eficiente e com baixo custo de fabricação que apresenta boa 



7 

 

reprodutibilidade e alta resistência química como também uma interface amigável, torna-se 

relevante e necessária. 

Com o avanço na descoberta de novos polímeros e a necessidade de aplicações em novos 

dispositivos, o processamento desses materiais na forma de filmes finos se tornou um 

importante objeto de estudo. A técnica de impressão à jato de tinta, por exemplo, onde a 

possibilidade de controle da área de deposição bem como da qualidade do material depositado 

e o baixo desperdício atrelada à facilidade de operação, reprodutibilidade e flexibilidade do tipo 

de solução utilizada, fizeram dessa técnica de processamento algo bem atraente. Porém, a 

correlação das propriedades físico-químicas das soluções e das propriedades físicas, elétricas e 

morfológicas dos filmes impressos tornou-se importante para a obtenção de melhores resultados 

culminando em dispositivos orgânicos de maior eficiência. Nesse contexto, o estudo destas 

propriedades e suas correlações são temas atuais, bastante discutidos e de interesse científico e 

tecnológico. 

O advento da eletrônica, juntamente com a melhor compreensão dos polímeros 

condutores fez surgir novas tecnologias e aplicações, possibilitando hoje a utilização dos 

polímeros condutivos em uma vasta gama de produtos. As áreas de aplicação dos polímeros 

condutores são diversas, no entanto pode-se destacar a da eletrônica, com suas propriedades 

termoelétricas, de eletroluminescência, e eletromagnéticas, além de serem amplamente 

aplicadas em membranas e em sensores (Bhadra et al., 2009). Em síntese, são moléculas nas 

quais a estrutura repete-se regularmente em longas cadeias constituídas de entidades 

elementares (monômeros). Neste contexto, a produção de dispositivos eletrônicos constituídos 

de um único tipo de molécula permitirá reduzir seu tamanho de maneira significativa 

aumentando, dessa forma, sua aplicabilidade comercial.  

 

2.2. Dispositivos Eletrônicos Orgânicos 

 

As aplicações mais comuns para a tecnologia de semicondutores orgânicos são: mostradores, 

sensores, dispositivos fotovoltaicos, RFID (ativos e semiativos), películas e recobrimentos 

protetores (antiestáticos e anti-RF), lógicas, memórias e eletrônica em geral e baterias. Algumas 

destas aplicações já possuem produtos comerciais (mostradores, RFID passivos, películas 

antiestáticas). Outras aplicações, como dispositivos eletrônicos indutivos e capacitivos, ainda 

estão em fase de pesquisa laboratorial (Antunes et al., 2011). O avanço científico e tecnológico 

no campo da eletrônica levou ao desenvolvimento de diversos dispositivos. Produtos contendo 
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circuitos eletrônicos estão presentes em praticamente todos os segmentos da sociedade, 

motivando ainda mais a pesquisa científica e o desenvolvimento de novos materiais 

eletricamente ativos (Gozzi et al., 2013).  

 

2.2.1. Sensor 

 

Um dispositivo ou circuito eletrônico que permite a análise de uma determinada condição do 

ambiente, como temperatura ou luminosidade, pode ser visto como uma oportunidade de 

aplicabilidade para os polímeros conjugados. Literalmente, podemos definir a palavra sensor 

como “aquilo que sente”. São elementos de aquisição de informações que fornecem dados de 

diversos ambientes físicos, químicos ou biológicos (Korotcenkov, 2013; Harsányi, 2000). 

Moreira (2007) descreve sensores como dispositivos capazes de gerar informações que possam 

ser transformadas num produto passível de interpretação quer seja na forma de imagem, na 

forma gráfica ou de tabelas. As pesquisas mais recentes em sensores mostram que ao longo dos 

anos diversos tipos de dispositivos têm sido desenvolvidos para análises múltiplas ou análises 

específicas em ambientes restritos, sendo os principais desafios o alcance da precisão, 

seletividade, sensibilidade, tempo de resposta, tamanho, estabilidade e capacidade de reversão. 

Desde que as propriedades físicas e químicas dos polímeros passaram a ser pesquisadas visando 

aplicações específicas, sua importância aumentou, consideravelmente, no que se refere à 

fabricação de sensores (Adhikari et al., 2004). 

Segundo Silveira (2011), para ser aplicado como elemento ativo de um sensor, o 

material deve sofrer alguma alteração em suas propriedades quando exposto à variável a ser 

medida. A PAni, por exemplo, é um polímero que tem sua condutividade elétrica e coloração 

afetadas por uma série de fatores, entre os quais se pode destacar temperatura, umidade e a 

presença de determinadas substâncias químicas. A reversibilidade do mecanismo sensor, a 

reprodutibilidade do sinal de saída quando exposto a ciclos, e a ótima sensibilidade a diversos 

íons, tornam a PAni um dos mais estudados polímeros condutores da atualidade. Ele ainda 

constatou em suas análises que a obtenção de polianilina dopada com ácido sulfúrico (H2SO4) 

aumentou a potencialidade (aumento da condutividade) da aplicação destes materiais como 

sensores de gás amônia. 

Bouvet (2012) descreve que a poluição interna ou externa, dentro de edifícios, ou devido 

a veículos automotores, ou até mesmo relacionada a resíduos industriais específicos, constitui 

um tema de interesse crescente. O caso da amônia (NH3), um poluente olfativo, deve ser 
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considerado de maneira particular, porque está envolvido em muitas aplicações industriais.     

De fato, amoníaco líquido é utilizado como fluido criogênico, em especial nas câmaras 

frigoríficas e de forma mais geral na conservação de alimentos, como substituto de flúor-

carbonos. Qualquer vazamento pode ser considerado prejudicial aos trabalhadores que 

executam suas tarefas dentro ou nas imediações destas instalações. O gás NH3 também é 

produzido em locais de reprodução industrial como um produto da transformação natural de 

excrementos de animais. O controle de sua concentração fará com que seja possível otimizar a 

ventilação dos edifícios e galpões e garantir a boa saúde de animais e pessoas. Além disso, na 

indústria de adubos, a quantidade de gás NH3 deve ser controlada e mantida abaixo do limiar 

de alarme de 50 ppm no ambiente. 

A amônia é vastamente utilizada como gás de refrigeração, estando presente em uma 

vasta gama de indústrias, das quais podemos destacar as cervejarias e as indústrias alimentícias 

que necessitam de baixas temperaturas para estocar ou produzir seus produtos. Sensores de 

detecção de gás amônia são necessários devido ao baixo valor de tolerância (20 ppm) e os 

frequentes acidentes. Tais fatos reforçam a importância do aperfeiçoamento de tal sensor 

(Silveira, 2011). Nesse sentido, optou-se pela fabricação de um sensor orgânico à base de PAni 

e prata que apresentasse boas características de sensibilidade e resposta ao sistema proposto 

(amônia e ar) bem como um comportamento linear de acordo com a variação da condutividade 

ao meio de exposição do dispositivo. 

Vale ressaltar que uma das estruturas mais utilizadas em sensores orgânicos é a de filmes 

finos de polianilina depositados sobre eletrodos interdigitados (Debarnot et al., 2003). Entre os 

materiais empregados para confecção dos eletrodos, a prata pode ser utilizada por minimizar a 

resistência de contato entre o polímero e o eletrodo. Uma aplicação pertinente desse tipo de 

sensor está ligada ao monitoramento de gás amônia no manejo agrícola. Korotcenkov (2013) 

descreve alguns exemplos de aplicação de sensores de gás onde o NH3 é detectado bem como 

as funções de cada um deles, como o sensor de monitoramento de gases tóxicos presentes na 

atmosfera devido a emissões industriais (estações do tempo, monitoração da poluição). Outro 

exemplo de aplicação seria na agricultura, na qual poderia atuar como: função de diagnósticos 

de planta e animais; testes de solo e água; inspeção de carnes e aves; monitoramento de resíduos 

e esgotos. Ele também afirma que até concentrações muito baixas de gases tóxicos são perigosas 

à saúde humana sendo que o limite de exposição ao gás amônia, a longo prazo (8 horas), é de 

25 ppm, e a curto prazo (10 minutos) o limite de exposição é de 35 ppm, o que torna interessante 

o monitoramento desse volume de gás para garantir a integridade física dos trabalhadores que 
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operam nesse tipo de ambiente. O NH3 é normalmente encontrado como um gás com odor 

característico intenso e é emitido a partir de processo agrícola. O gás amônia é produzido pela 

decomposição de estrumes animais e contribui significativamente para as necessidades 

nutricionais dos organismos terrestres, servindo como um precursor para produtos alimentares 

e fertilizantes. Embora largamente utilizado, é tanto cáustico e perigoso sendo um irritante 

grave do trato respiratório. Uma breve exposição às concentrações acima de 1500 ppm pode 

causar edema pulmonar, um acúmulo potencialmente fatal de líquido nos pulmões. Entretanto, 

os sintomas de edema pulmonar (aperto no peito e dificuldade em respirar) podem não se 

desenvolver de 1 a 24 horas após exposição ao NH3. Diante desse problema os sensores de 

detecção desse gás tornam-se interessantes e necessários. A Figura 2.2 apresenta um esquema 

de um sensor de gás de filme fino. 

 

 

Figura 2.2 - Esquema de um sensor de gás de filme fino plano (Korotcenkov, 2013). 

 

Vários são os dispositivos decorrentes da produção de filmes finos orgânicos na área de 

eletrônica, como os resistores e os sensores que também são temas de pesquisa apresentados 

nesta tese. Estes são elementos fundamentais para placas de circuitos impresso, equipamentos 

elétricos e ferramentas que podem definir a execução de comandos em determinados sistemas 

controlados. Uma sucinta explicação desses dispositivos é descrita a seguir. 

 

2.2.2. Resistor 

 

O conceito de Resistor pode ser mais bem compreendido a partir do conhecimento e 

entendimento da definição de resistência elétrica. A resistência (R) é a característica elétrica 

dos materiais que representa oposição à passagem de corrente elétrica. Sabe-se que o valor da 

resistência elétrica depende, basicamente, da natureza dos materiais, de suas dimensões, e da 

temperatura. A curva da Figura 2.3 foi escolhida para melhor compreensão dos resultados 
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apresentados no Capítulo 8 (IvsV) onde fica claro que, para cada tensão aplicada a uma 

resistência (circuito de fonte variável ligado a uma resistência elétrica), obtém-se uma corrente 

diferente. Essa característica linear é chamada de comportamento ôhmico. 

 

Figura 2.3 - Curva característica linear de Vvs.I. 

 

Comercialmente podem ser encontrados resistores com diversas tecnologias de 

fabricação, aspectos e características, como mostra a Tabela II.1. 

 

Tabela II.1 - Resistores encontrados comercialmente de acordo com as tecnologias de fabricação, 
aspectos e características (Marcus, 2011). 
 

Tipo de Resistor Valor Nominal Tolerância Potência 

Filme Metálico       1 a 10 MΩ 1 a 5 % ¼ a 5 W 

Filme Carbono                     1 a 10 MΩ 5 a 10 % ¼ a 5 W 

Fio                          1 a 1 KΩ 5 a 20 % ½  a 100 W  

SMD                                                              1 a 10 MΩ 1 a 5 % 1/10  a 1W  

  Obs.: Essas características podem variar em função do fabricante de resistores. 
           SMD (Surface Mounting Device) significa Dispositivo de Montagem em Superfície. 
 

No Capítulo 3 é feita uma sucinta abordagem sobre o resistor fabricado e analisado neste 

trabalho.  

Assim como os resistores, os capacitores e os indutores são elementos passivos, porém 

ao invés de dissipar energia estes elementos são capazes de absorver e fornecer energia. Isto 

ocorre porque a energia absorvida fica armazenada na forma de campo elétrico ou magnético. 

A seguir são apresentadas as definições desses dispositivos. 

 

2.2.3. Capacitor 

 

Os capacitores são formados por duas superfícies condutoras planas e paralelas denominadas 

armaduras, separadas por um material isolante (dielétrico) de tal forma que não há contato 



12 

 

elétrico entre os dois terminais de um capacitor. Um ponto importante a ressaltar é que a 

capacitância é uma propriedade associada à geometria do arranjo formado por condutores 

(placas) e ao meio que existe entre eles. Dessa forma, é possível afirmar que a capacitância 

cresce com a área do dielétrico e decresce com a distância entre as duas placas. 

Vários são os materiais que podem ser utilizados como dielétricos na fabricação de 

capacitores, como o poliestireno e o Ecoflex®, polímeros isolantes que podem ser trabalhados 

na forma de filmes finos orgânicos impressos. Maiores detalhes desses materiais são 

apresentados ao final desse capítulo. 

  

2.2.4. Indutor 

 

Indutores são elementos armazenadores de energia na forma de campo magnético. O indutor é 

normalmente constituído por um fio enrolado de tal forma a concentrar o campo magnético 

produzido quando o condutor é percorrido por corrente elétrica. O resultado é que a corrente 

que percorre o indutor torna-se dependente do fluxo magnético gerado (Johnson et al., 2001). 

Outra forma utilizada para fabricação desse dispositivo são as bobinas planas, que são indutores 

produzidos em uma superfície plana, como uma folha de papel ou de poliestireno.  É importante 

destacar que um grande número de espiras finas e uniformes pode aumentar o efeito indutivo 

do dispositivo, pois diminuem o efeito capacitivo causado pela geometria do indutor disposto 

em uma superfície plana. 

Os modelos descritos para resistores, capacitores e indutores são modelos ideais de 

elementos reais, ou seja, não existem. Na prática todos os condutores apresentam resistência 

não nula e todos os isolantes apresentam resistência não infinita. Além disto, todo caminho 

elétrico apresenta indutância; entre espiras de um indutor existe capacitância e, alguns resistores 

são construídos a partir de elementos enrolados. Desta forma todo elemento, seja ele um 

resistor, um capacitor ou um indutor, pode ser modelado por um conjunto de elementos que 

incluem resistências, capacitâncias e indutâncias. 

No próximo tópico é apresentada uma introdução aos conceitos básicos de 

espectroscopia de impedância, impedância, determinação da condutividade complexa e o uso 

de circuitos equivalentes para complementar os resultados experimentais de um determinado 

material, obtidos a partir da técnica de espectroscopia de impedância. 
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2.3. Espectroscopia de Impedância 

 

A espectroscopia de impedância é um método empregado para caracterização fundamental das 

propriedades elétricas de materiais. Essa técnica é aplicada para se observar grande variedades 

de processos microscópios que ocorrem em consequência da aplicação de um estímulo elétrico. 

A seguir são apresentados os conceitos de impedância que foram usados para a construção das 

curvas apresentadas no Capítulo 8. 

 

2.3.1. Conceitos de Impedância 

 

A impedância elétrica Z, é a grandeza física que mede a capacidade de um dispositivo 

apresentar oposição à passagem de corrente elétrica (Macdonald, 1987). A impedância é um 

conceito mais geral que a resistência elétrica, pois considera a diferença de fase e pode ser 

representada pelo número complexo "� = � + ��” uma vez que seu valor depende da relação 

de fase e da amplitude dos sinais. Considerando o número imaginário "� ≡ √−1 ≡ �����/2�", 

este indica uma rotação anti-horária por π/2 ou 90º sobre o eixo de x. A parte real do número 

complexo “a” está disposta na direção do eixo x e a parte imaginária “b” está ao longo do       

eixo y. Cabral (2006) descreve a impedância “���� = �′ + ��" como uma grandeza vetorial, 

podendo ser representada no plano complexo tanto em coordenadas retangulares, quanto em 

coordenadas polares, conforme mostra a Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Gráfico da impedância Z representada como um vetor planar no plano complexo usando 
coordenadas retangulares e polares. 
 

 De acordo com a Figura 2.4, podem-se obter, claramente, dois valores de coordenada 

retangular: ����� ≡ �� = |�| cos � e, com um ângulo de fase dado por: � = tan� ��"/�′� de 

modo que o módulo Z’ e Z” é dado por: |�| = !��′�" + ��"�"#½.  



14 

 

 Em geral, a impedância Z é dependente da frequência, conforme definida. A técnica 

mais comum e mais simples usada para a sua caracterização é a medida da impedância 

diretamente no domínio da frequência, aplicando um sinal de tensão de frequência bem 

determinada à interface, e medindo a defasagem e a amplitude ou a parte real e imaginária da 

corrente resultante naquela frequência. 

 Existem diversas outras grandezas importantes a serem consideradas na espectroscopia 

de impedância. Logo, conhecidos os parâmetros geométricos das amostras, como a espessura 

do filme e a área dos eletrodos, é ainda possível se obter um leque de grandezas complexas em 

campo alternado, que são bastante utilizadas na investigação das propriedades elétricas em 

diversos sistemas sólidos como descrito por Cabral (2006).  Algumas dessas grandezas e suas 

correlações são apresentadas na Tabela II.2. 

 

Tabela II.2 - Funções complexas obtidas dos dispositivos de impedância complexa e dos parâmetros 
geométricos (área do eletrodo, “A” e espessura do filme, “l”) das amostras (Psarras, 2003). 

Função Complexa Símbolo Dispositivo Real Dispositivo Imaginário 

Impedância Z*(ω) Z’(ω) Z”( ω) 

Admitância Y*( ω) %��ω� =
�′

��′�" + ��"�" %"�ω� =
�"

��′�" + ��"�" 

Condutividade σ*(ω) σ
��ω� =

'

(
%′�ω� σ

"�ω� =
'

(
%"�ω� 

Permissividade ε*(ω) ε
��ω� =  −

'

�(
%"��� ε

"�ω� =  −
'

�(
%′��� 

 

A seguir são descritos os equipamentos de deposição de soluções orgânicas usados 

atualmente, a fim de compará-los com o Sistema de Injeção Eletrônica de Materiais Orgânicos 

(SiEO) devido à semelhança de produção dos filmes poliméricos que apresentam relação com 

esse trabalho. 

 

2.4. Equipamentos de Deposição de Soluções Orgânicas 

 

A fim de esclarecer e comparar alguns equipamentos de impressão de filmes finos orgânicos, 

foram explorados conceitos das impressoras à jato de tinta (Ink Jet Printing) e do sistema 

automotivo de injeção eletrônica cuja plataforma principal foi utilizada para o desenvolvimento 

da impressora denominada: Sistema de Injeção Eletrônica de Materiais Orgânicos (SiEO) 

apresentada nesse trabalho. 
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2.4.1. Impressora à Jato de Tinta (Ink Jet Printing) 

 

A descoberta das propriedades semicondutoras dos polímeros conjugados abriu caminho para 

uma nova linha de aplicações tecnológicas baseadas em dispositivos de filmes finos             

(Silva, 2002) que mostraram diversas vantagens como menor tamanho, menor peso e fácil 

integração à tecnologia do circuito integrado, além de benefícios adicionais, tais como: baixa 

voltagem de operação, alta velocidade e a possibilidade de fabricação de estruturas em nível 

microscópico. No entanto, a dificuldade de se obter filmes homogêneos dificulta sua aplicação 

comercial. 

Silva (2002) menciona que o método mais interessante de deposição de soluções 

orgânicas é o método de impressão por jato de tinta. Na visão de Santos (2005), por meio de 

adaptações funcionais de uma impressora comercial torna-se possível, por exemplo, a 

impressão de filmes finos poliméricos com alto grau de resolução (< 5 µm2), e espessuras da 

ordem de até alguns nanômetros, características essenciais para a fabricação de dispositivos 

eletrônicos em escalas micro e nanométricas. Esta técnica de deposição de filmes possui ainda 

grande apelo tecnológico, pois apresenta vantagens como simplicidade, eficiência e baixo 

custo, e também possibilita a deposição precisa de gotas individuais em diferentes substratos.  

O mecanismo de separação do fluxo de líquido em gotas foi descrito por Lord Rayleigh 

em 1878, e seu primeiro dispositivo de separação de gotas de tinta pela técnica de jato foi 

patenteado por Elmqvist (1951). Após vários anos de pesquisa e desenvolvimento de novas 

técnicas à jato de tinta contínuas a fim de aprimorar habilidades para modular o fluxo de tinta 

e, assim, desenvolver um mecanismo que lançasse gotas de tinta apenas quando solicitado 

(Sweet, 1965; Hertz, 1968), foi desenvolvido um sistema de ejeção de “gota sob demanda” 

pelos inventores Zoltan (1974) e Kyser et al. (1976). Basicamente, as impressoras tipo jato de 

tinta estão classificadas nestes dois modos de operação: o modo contínuo e o modo de “gota 

sob demanda”, também conhecido por DOD (drop on demand).  
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O mecanismo de funcionamento das impressoras à jato de tinta é mostrado na          

Figura 2.5.  
 

 

Figura 2.5 - Esquema dos dois modos de operação da tecnologia de impressão à jato de tinta (a) modo 
contínuo e (b) modo gota sob demanda - DOD (Cooley, 2001). 
 

O modo contínuo é apresentado na Figura 2.5(a), no qual a tinta é bombeada por um 

bocal para formar um jato líquido, onde o espaçamento e tamanho uniformes das gotas são 

obtidos impondo uma perturbação periódica a um transdutor. A Figura 2.5(b) mostra o modo 

“gota sob demanda” (DOD). O princípio de funcionamento do tipo DOD piezoelétrica consiste 

na deformação de um cristal piezoelétrico para causar uma mudança de volume súbita, e 

consequentemente, gerar um pulso acústico que impulsiona a gota como descrito por Hue 

(1998) e Cooley et al. (2001). 

As impressoras à jato de tinta piezo elétricas (Figura 2.6) não necessitam de 

aquecimento, praticamente operam em temperatura ambiente, podendo variar entre 25 a 35 °C            

(Viggiano, 2000). 

 
Figura 2.6 - Esquema do princípio de funcionamento de uma impressora à jato de tinta piezoelétrica 
(Yoshimura et al., 1998; Martin, 1999). 

(a) 
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Hue (1998) descreve que o diâmetro do bocal ou orifício (nozzle) do cabeçote de 

impressão por onde a tinta é ejetada é cerca de 30 µm. A resolução de impressão é dada em 

quantidade de pontos por polegada, DPI (Dots Per Inch). A resolução determina a qualidade da 

impressão e é descrita pelo diâmetro da gota em função do volume de tinta. Estes parâmetros 

são limitados pelo diâmetro do bocal e pela frequência de disparo da gota. 

Após vários testes com soluções à base de solventes diferentes dos usados com as tintas 

comerciais, Hebner et al. (1998) concluíram que a qualidade dos filmes produzidos por essa 

técnica depende diretamente das propriedades físico-químicas da suspensão polimérica 

utilizada, como viscosidade, taxa de evaporação, energia de superfície, entre outras. Sendo, no 

entanto, necessário que esta tenha características similares às das tintas utilizadas em 

impressoras convencionais. 

Grupos de todas as partes do mundo vêm investindo e desenvolvendo equipamentos de 

impressão para polímeros e materiais funcionais como é o caso da Philips, a Samsung, entre 

outros. Dispositivos orgânicos como sensores, capacitores e transponder também têm sido 

desenvolvidos por empresas de grande porte. O transponder, por exemplo, é um micro-circuito 

eletrônico constituído de um código exclusivo e inalterável que quando energizado fornece seu 

número toda vez que for scaneado, enviando seu código que é mostrado no visor de uma leitora, 

sendo possível o envio da informação para um microcomputador. A Figura 2.7 mostra um 

protótipo de um transponder de identificação (antifurto) por radiofrequência desenvolvido pela 

Philips (Philips, 2014). 

 

Figura 2.7 - Protótipo de um transponder de identificação por radiofrequência integrado em um adesivo 
com medidas de 12,5 ) 12 cm (Philips, 2014).  
 

Em resumo, conhecer o histórico, o estado da arte e o desenvolvimento para fabricação 

de dispositivos poliméricos utilizando a tecnologia de impressão por jato de tinta, não só 

motivou a busca para implementar o objetivo desse trabalho, como também trouxe informações 

relevantes para o desenvolvimento de um novo sistema (SiEO) que permitiu, assim como as 

Ink Jet Printing, a impressão de filmes finos de soluções orgânicas de maneira controlada, com 
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baixo desperdício de material e vantagens como: eficiência, alta velocidade e a possibilidade 

de fabricação de estruturas em nível microscópico. O SEiO (detalhado no Capítulo 5) também 

opera em temperatura ambiente, porém é um sistema que, diferentemente das impressoras à jato 

de tinta, possui alta resistência química aos solventes utilizados nas soluções orgânicas, pois 

tem como elemento principal a válvula de injeção eletrônica desenvolvida para suportar 

ambientes quimicamente hostis. O sistema utilizado como base para o desenvolvimento do 

equipamento de impressão de filmes finos é descrito no próximo tópico. 

 

2.4.2.  Sistema Automotivo de Injeção Eletrônica  

 

A vantagem da máquina SiEO é permitir ajustes de impressão, alta resistência química, assim 

como um bom desempenho para impressões de “grandes áreas” (até 10 cm2), e ainda a interface 

amigável de comunicação e o baixo custo de fabricação, contrariando as IJTs que apresentam 

alto custo de fabricação e baixa resistência química, dificultando assim sua utilização por 

grupos de pesquisas, e limitando o mercado à grandes empreendedores que têm condição para 

adquirir uma máquina tão complexa. Como citado no tópico anterior, para o sistema de ejeção 

da impressora escolheu-se empregar uma válvula de injeção eletrônica automotiva, devido suas 

características de resistência a ambientes hostis, como os solventes empregados em soluções 

poliméricas bem como sua alta taxa de utilização. Em sistemas automotivos essa válvula 

suporta trabalhar com combustíveis de diferentes composições que podem ser altamente 

agressivos do ponto de vista químico. 

Conceitualmente, a injeção de combustível em sistemas automotivos é feita por um 

injetor de combustível (gasolina) a uma pressão que pode variar de 1 a 2,4 bar. O injetor é uma 

válvula eletromagnética (contém um enrolamento de solenóide), que ao receber pulsos da 

unidade de comando (valor negativo), ou seja, quando não existir nenhum fluxo de corrente 

através do enrolamento do solenóide, têm sua agulha comprimida de encontro ao seu assento 

por uma mola helicoidal, mecanicamente. Durante a fase de abertura, esse êmbolo recolhe-se 

cerca de 0,1 mm do seu assento na presença de um fluxo de corrente proveniente do 

microprocessador através do enrolamento solenóide, na qual a agulha da válvula é levantada 

permitindo a injeção de combustível através do orifício de precisão. A extremidade final da 

agulha possui uma ranhura que permite uma atomização do combustível. A quantidade de 

combustível injetado é determinada pela duração do impulso elétrico, para uma dada diferença 

de pressão entre a entrada e a saída no sistema injetor. Inicialmente, a válvula de injeção recebe 
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4 Amperes da unidade de comando, e à medida que o motor vai funcionando, vai regulando a 

corrente em torno de 1 Ampère. Isto garante um bom funcionamento da válvula sem que ela se 

aqueça (Gonçalves, 2008). Considerando as características físicas do combustível, a quantidade 

injetada depende unicamente do tempo de abertura do eletroinjetor (tempo de injeção), que é 

estabelecido pela central eletrônica de comando em função das condições de utilização do 

motor. A Figura 2.8(a) mostra a estrutura interna dos dispositivos da válvula de injeção em 

corte longitudinal. Já a Figura 2.8(b) mostra um esquema de funcionamento de uma válvula de 

injeção eletrônica no que diz respeito ao fluxo de combustível que flui através da mesma, do 

campo magnético gerado e do impulso elétrico aplicado. 

 

Figura 2.8 - Esquema da válvula de injeção EV6 em corte (a) da estrutura interna, e (b) do 
funcionamento básico da válvula de injeção (Campos et al., 2009).  

 

Tecnicamente, a válvula de injeção nada mais é do que uma válvula eletromagnética do 

tipo NF (normal fechado) na qual a unidade de comando controla tanto a frequência de 

acionamento quanto a duração do pulso. A frequência é a quantidade de vezes que a válvula 

abre por segundo, enquanto a duração do pulso é o tempo de injeção. Assim, quanto maior for 

o pulso, maior será o tempo de injeção que é medido em milissegundos (ms) como descrito por 

Campos et al. (2009).  
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A Figura 2.9 mostra a imagem de uma válvula de injeção pulverizando combustível. 

 
Figura 2.9 - Atuação de uma válvula de injeção de combustível (Campos et al., 2009). 

 

As válvulas do sistema de injeção eletrônica possuem características intrínsecas como 

tamanho, número e diâmetro de nozzles, que influenciam diretamente no resultado final da 

ejeção. Alguns fatores determinam a versatilidade das válvulas quanto às suas diferenças 

estruturais que são relevantes para a escolha deste dispositivo. São eles: 

i) Diâmetro dos Furos da Placa de Orifício: A saída da válvula de injeção é composta por 

uma placa de orifício caracterizada por furos microcompuncionados que variam de 

aproximadamente 80 a 200 µm. A vazão da suspensão ejetada depende da pressão do sistema e 

do tamanho (diâmetro) dos furos da placa de orifício. 

ii)  Características de Trabalho: Para Kohler (2011), algumas das principais características 

técnicas do sistema de injeção eletrônica mais relevantes, e que servem de incentivo e 

compreensão para a escolha da válvula nesse trabalho são: a pressão do Sistema que pode 

chegar a 500 kPa (72 psi), a temperatura de trabalho de - 40 a + 110 ºC, e a vida útil da válvula 

de mais de 100.000 km (teste de durabilidade: ~ 360.000 km). 

iii) Limpeza e Manutenção das Válvulas Injetoras: Para o bom funcionamento da válvula 

de injeção é necessário que a mesma esteja em perfeitas condições de uso. Uma válvula com 

sujeira não funcionará perfeitamente, podendo provocar vazamentos (falta de estanqueidade) 

ou gotejamentos (no momento da injeção, não ocorrerá o “leque” do combustível pulverizado). 

Nesse trabalho a limpeza da válvula é fundamental para aumentar a vida útil do sistema de 

impressão bem como a aferição do equipamento devido à agressividade dos solventes presentes 

nas soluções poliméricas utilizadas. 

Alguns sistemas encontrados nos carros que utilizavam álcool ou gasolina como 

combustível motor foram adaptados para os carros flex fuel, como a sede da válvula que teve o 

seu material (aço inoxidável) alterado para aumentar sua resistência à corrosão. Assim, este tipo 
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de válvula foi escolhido para a impressora SiEO, cuja exigência de alta resistência química 

devido aos solventes presentes nas soluções orgânicas usadas para impressão aparece como um 

dos principais fatores críticos do sistema. Ademais, as válvulas são peças de altíssima precisão, 

ocorrendo assim a necessidade de limpezas e revisões periódicas para evitar possíveis 

entupimentos. Para que tenhamos uma ideia de como os combustíveis podem ser corrosivos, 

mostraremos a composição dos combustíveis e suas implicações. Conforme Gonçalves (2008) 

os combustíveis industriais apresentam em sua composição alguns dos elementos ou 

compostos, como Enxofre (S); Nitrogênio (N); Água (H2O); Cinzas (Z). A água que também é 

normalmente encontrada em combustíveis traz duas consequências: diminui o poder calorífico, 

e aumenta a temperatura do ponto de orvalho do ácido sulfúrico, aumentando os problemas de 

corrosão. Luciano Ferrari Pedroso Panambi (2012) cita o comportamento do sistema de injeção 

funcionando a frio, o que comprova que a válvula de injeção pode trabalhar à temperatura 

ambiente. 

Como alternativa para o controle de equipamentos que utilizam periféricos, por exemplo 

as válvulas que solicitam ajustes de frequência, podemos citar a modulação por largura de pulso 

(PWM) que compara dois sinais de tensão, um de baixa frequência (referência) e o outro de alta 

frequência (portadora), resultando em um sinal alternado com frequência fixa e largura de pulso 

variável. A PWM é também utilizada para variar o valor da transferência de potência entregue 

a uma carga sem as perdas ocorridas normalmente devido à queda de tensão por recursos 

resistivos. Em um sistema PWM, a chave de estado sólido é usada para controlar o fluxo de 

corrente: ora não conduzindo corrente, ora conduzindo, mas provocando uma queda de tensão 

muito baixa. Como a potência instantânea dissipada pela chave é o produto da corrente pela 

tensão elétrica a um dado instante, isso significa dizer que nenhuma potência seria dissipada se 

a chave fosse uma chave "ideal". Dessa forma, a PWM é uma opção de controle para o sistema 

de injeção eletrônica (Kohler, 2011). A escolha da duração e frequência do pulso a ser aplicado 

deve ser ajustada experimentalmente tendo em vista as características do fluido a ser empregado 

e sua distribuição ao longo da superfície como também do volume de “solução” depositada. 

 Este princípio é usado justamente no controle PWM: modular (variar) a largura do pulso 

de modo a controlar o ciclo ativo do sinal aplicado a uma carga, e com isso, a potência aplicada 

a ela ou, para o caso das válvulas, a frequência de trabalho (Ghirardello, 2010). Nesse trabalho 

o PWM não será aplicado para controle de potência no primeiro protótipo, pois uma válvula 

ejetora é que será controlada pelo PWM e não um motor. Já no segundo protótipo para o qual 

foi desenvolvido um sistema microcontrolado, será aplicado o PWM para controle de potência. 
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2.4.3.  Sistema Microcontrolado para Impressão de Filmes Orgânicos  

 

Um sistema microcontrolado para impressão de filmes orgânicos semicondutivos pode ser 

projetado de diversas maneiras. Uma das possibilidades, como será mostrada nessa tese, é 

utilizando: motor de passo, motor DC, sensores, entre outras ferramentas que podem ter seu 

controle ajustado através de um software apropriado, como o Microsoft Visual Basic 6.0 (VB), 

criado para facilitar o acesso ao mundo da programação de sistemas embarcados, e de um 

circuito de interface de um computador ligado a esses motores, tendo como instrumento básico 

de controle o microcontrolador PIC (Halvorson, 2011). Esse microcontrolador é um dispositivo 

de tamanho reduzido capaz de realizar controle de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos 

através de programas. Também reúnem em um único circuito integrado, diversos dispositivos 

de um sistema computacional simplificado. Em outras palavras, podemos afirmar que um 

microcontrolador é um pequeno controlador, ou seja, um microcomputador integrado em um 

único chip. Por se tratar de um dispositivo programável, é bastante versátil, podendo ser 

empregado em aplicações das mais diversas. Outra ferramenta que pode ser aplicada é o 

gravador/depurador PIC kit 2 programmer da MICROCHIP que realiza a gravação de um 

firmware no microprocessador (PIC). Esse firmware é um programa embutido dos 

microcontroladores aplicável em sistemas de engenharia bem como em equipamentos de 

precisão aceitável que possam garantir filmes uniformes dentro dos padrões da “eletrônica 

orgânica”. O PIC C COMPILER ou PCW (versão “for Windows”) é utilizado como ambiente 

de programação para o firmware. Trata-se de um compilador com uma ferramenta IDE 

integrada a sistemas de gravação e depuração com interface bastante amigável. Outra vantagem 

deste compilador está nas funções embutidas “built-in functions” que permitem a geração de 

código mais otimizado e menos esforço de programação (Figueiredo, 2014). 

Periféricos como a ponte H, aplicados na construção do protótipo II, também foram 

essenciais para o controle desenvolvido, especificamente para impressão de orgânicos. Esse 

periférico tem a finalidade de inverter o sentido de rotação de motores de corrente contínua 

(Patsko, 2006). E ainda o encoder óptico, dispositivo eletromecânico utilizado na medição de 

movimento, posição e velocidade. Utilizou-se de um sensor óptico para gerar sinais elétricos 

na forma de trens de pulsos que podem ser traduzidos em informações de movimento, direção 

e posição (Pallás-areny et al., 1991). Outro periférico bastante interessante e de grande utilidade 

em sistemas controlados, é a chave óptica. Trata-se de um dispositivo óptico utilizado para 

detectar a posição de peças móveis (Instituto Newton C. Braga, 2013).  
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Em resumo, a escolha de hardware, software e firmware utilizados no desenvolvimento 

da impressora SiEO apresentou resultados de boa estabilidade, uniformidade dos filmes 

impressos, baixo desperdício de material, rapidez e flexibilidade, podendo ser adaptada para as 

mais diversas formas de substratos e geometrias de impressão. 

Uma breve dissertação do polímero condutivo usado como solução de impressão, a 

polianilina, é apresentada a seguir bem como os polímeros isolantes usados na impressão de 

filmes e fabricação de capacitores e indutores.                                                    

  

2.5. Polianilina (PAni) 

 

Descoberta no século XIX, porém muito estudada na atualidade, a Polianilina (PAni) é um 

polímero condutor que alia a processabilidade e propriedades mecânicas dos polímeros 

convencionais, com o comportamento elétrico, óptico e magnético semelhante aos metais e 

semicondutores inorgânicos. Devido à coexistência de características mistas entre polímero e 

metal, a PAni, assim como os demais polímeros condutivos, passou a ser chamada de “metal 

sintético”. Outras características como baixo custo do monômero, “facilidade” de síntese e boa 

estabilidade química, fazem com que esse polímero se torne uma promissora fonte tecnológica 

para as mais diferentes áreas (Bhadra et al, 2009).  

Dentre os materiais orgânicos usados na construção de dispositivos eletrônicos, a 

polianilina (PAni) é um polímero condutivo bastante interessante por apresentar boa 

condutividade elétrica, estabilidade ao ar e interessante comportamento eletroquímico e 

eletrocrômico. Salvatierra (2010) descreve que assim como os outros polímeros condutivos, 

que também apresentam duplas ligações conjugadas ao longo da cadeia, a PAni só pode ser 

considerada condutiva em seu estado dito dopado, que compreende a formação de cargas, 

geralmente estabilizadas como complexos de transferência de carga pela incorporação de íons 

em meio à cadeia polimérica. Estes estados podem ser obtidos pela adição de substâncias 

oxidantes ou redutoras fortes, ou mesmo eletroquimicamente. A PAni pode ser fortemente 

dopada com ácidos, ficando o hidrogênio ligado ao nitrogênio da cadeia polimérica, e o ânion 

atuando como contraíon (complexo). Este sistema compreende uma dopagem oxidativa, ou do 

tipo p, como descrito por Araújo (2001), na qual as formas com estado de oxidação 

intermediário (esmeraldina) podem se encontrar dopadas com ácidos (sal, ex. PAni (HCl), que 

é condutiva) ou neutra (base, ex. PAni BE, base esmeraldina, que é isolante). Entretanto, as 

cargas positivas dopantes da PAni BE podem ser formadas e estabilizadas pela ação de um 
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campo elétrico bastante intenso, aplicado sobre este polímero. Estudos teóricos mostram que 

um campo elétrico superior a 109 V.m-1 pode causar este efeito (Pai, 1970; Dantas et al., 1997), 

mas valores experimentais da ordem de 105 V.m-1 são comumente relatados como suficientes 

para provocar a mudança da condutividade em um polímero condutor, como descrito por 

Horowitz (1998). Um artigo de revisão sobre sensores de amônia foi apresentado por       

Timmer et al. (2005), destacando a PAni como um dos melhores polímeros condutivos para tal 

aplicação. Neste contexto, uma sucinta revisão de alguns dispositivos eletrônicos orgânicos, 

como sensores, resistores, capacitores e indutores, é contextualizada no próximo tópico. 

 

2.6. Dispositivos Eletrônicos Orgânicos 

 

Akmal et al. (1998) referem o rápido crescimento da tecnologia envolvida na eletrônica 

orgânica como consequência da alta qualidade do produto final e que se revela no retorno 

financeiro, culminando no desenvolvimento de uma maior variedade de tipos de dispositivos 

para sensoriamento. Um dos grandes motivadores da alta demanda por pesquisas sobre sensores 

tem origem na legislação de diversos países cuja preocupação com o meio ambiente vem 

crescendo a cada dia. Este fato leva à necessidade de desenvolver dispositivos para o 

monitoramento dos agentes contaminantes da água e de gases tóxicos sob as mais diversas 

situações, criando um frutífero campo de investigação no ambiente tecnológico na visão de 

Adhikari et al. (2004). A maioria dos dispositivos disponíveis no mercado é de sensores de 

estado sólido eletroquímico baseados em semicondutores inorgânicos, como o pentóxido de 

vanádio e o silício nos quais se verifica a variação da condutividade elétrica em função de sua 

exposição ao ambiente sujeito a monitoração. Seu funcionamento se baseia na adsorção dos 

gases (líquidos) pelo elemento sensor, resultando numa alteração do valor da condutividade 

elétrica. A principal desvantagem destes dispositivos é a de necessitar operar em temperaturas 

elevadas para assegurar sua alta sensibilidade e seletividade. Todos os sensores eletroquímicos 

possuem essa dependência térmica, devido grande parte das reações eletroquímicas 

apresentarem uma velocidade dependente da temperatura. 

Nesse contexto, sensores com camada ativa em material polimérico (polímeros 

conjugados) são apresentados como uma alternativa de solução para este tipo de problema como 

afirmam Debarnot et al. (2003). Entre as vantagens apresentadas está a velocidade de resposta 

do sensor e a reversibilidade, ou seja, a variação da condutividade elétrica em função do 

aumento ou da redução da concentração do gás que se quer medir, e tudo isto à temperatura 
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ambiente (Gerard et al., 2002). Entretanto, há certa dificuldade em se estabelecer categorias 

quanto à sensibilidade destes dispositivos em relação às suas propriedades devido à grande 

variedade de estruturas de materiais, e de interações físicas e químicas que podem ser usadas 

para sua fabricação. Além da alta sensibilidade à temperatura ambiente, estes polímeros 

apresentam outros atrativos promissores quando comparados aos semicondutores inorgânicos 

empregados em sensores. Entre eles, o baixo custo de processamento, a larga faixa de detecção 

de compostos voláteis, a simplicidade de fabricação, por não necessitar de salas limpas, altas 

temperaturas ou procedimentos especiais de trabalho, contando também com a possibilidade de 

deposição em vários tipos de substratos, que justificam as referidas variações física e química 

em suas propriedades (Debarnot et al., 2003). 

Dessa forma a fabricação de filmes de polianilina condutiva depositados pela máquina 

SiEO para fabricação de sensores de gás amônia poderia contribuir tanto para a qualidade de 

criação dos animais em granjas, quanto para o aumento da lucratividade dos criadores bem 

como reduzir o custo agregado a esse dispositivo. Na estrutura do sensor de gás amônia, por 

exemplo, o filme fino polimérico adsorve o gás e tem sua resistividade elétrica alterada.               

A corrente elétrica que circula no polímero, fruto da tensão aplicada entre os eletrodos, sofre 

também uma alteração proporcional àquela da resistividade elétrica do material. É o valor da 

resistividade elétrica que permite determinar a quantidade de gás presente no ambiente que está 

sendo monitorado. Este funcionamento é equivalente aos dispositivos eletrônicos baseados em 

semicondutores inorgânicos. Vale salientar que muitos são os fatores que afetam a 

sensibilidade, a seletividade e a reprodutibilidade de um filme polimérico, podendo ser 

destacados: a geometria utilizada no eletrodo, o tipo de polímero e seu processo de 

polimerização, o dopante utilizado, a espessura do filme, o tipo de substrato como também as 

condições do ambiente como a temperatura e a umidade (Buchler, 2010).  

Debarnot et al. (2003) e Adhikari et al. (2004) concordam que o estudo do 

sensoriamento da amônia aparece como alternativa para o controle na concentração desse gás 

nos galpões de criação cujo nível deve estar dentro das normas relacionadas para cada tipo de 

criação. A polianilina, depositada como filme fino, é o polímero relatado na literatura para 

utilização como elemento ativo em sensores químicos. Existem evidências do 

comprometimento da saúde dos animais que são expostos a níveis elevados de amônia, o que 

afeta diretamente a lucratividade do setor. O sensor de amônia descrito como um sensor para 

detectar o nível desse gás num ambiente inclui: um substrato, pelo menos um par de eletrodos 

e um filme protetor. O substrato é configurado para ficar disposto no ambiente exposto ao gás. 
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O par de eletrodos fica disposto no substrato. O filme protetor condutor fica também disposto 

no substrato de maneira a cobrir o par de eletrodos. E ainda dispositivos eletrônicos tais como: 

capacitores, indutores e resistores cuja gama de aplicações cresce em todo território nacional e 

mundialmente, abrem possibilidades de investigação, pesquisa e desenvolvimento quando 

fabricados a partir de filmes orgânicos tendo suas características estruturais, físicas e 

morfológicas comparadas com os atuais dispositivos encontrados. 

Outra família de material orgânico, porém não condutivo e que também pode ser 

utilizado na fabricação de dispositivos eletrônicos poliméricos são os dielétricos (isolantes). 

São materiais que, pela sua natureza, impedem a passagem de corrente elétrica através deles. 

Ademais, um bom isolante deve apresentar alta constante dielétrica, baixa condutividade, 

estabilidade e aderência ao semicondutor. Pode ser encontrado em capacitores e em circuitos 

eletrônicos comuns, e já são estudados para uso em dispositivos metal-isolante-semicondutor 

(MIS) como os capacitores MIS OFETs (transistor de efeito de campo orgânico) dentro da 

eletrônica orgânica. Neste trabalho foram utilizados dois tipos de isolantes, a saber: o 

poliestireno (PS) e o Ecoflex®, um copolímero sintético (poliéster) fabricado pela BASF.  Garbe 

et al. (2014) dissertam que o plástico biodegradável da BASF, também conhecido como 

bioplástico, é uma alternativa aos plásticos convencionais. O Ecoflex® produzido a partir de 

matérias-primas petroquímicas, torna embalagens de alimentos feitas a partir de amido ou de 

papel resistentes à água e gordura e, portanto, incentiva o seu uso crescente. Já o PS é um 

termoplástico duro, amorfo e inodoro cuja reação química de polimerização do estireno (um 

monômero obtido a partir do petróleo) dá origem a uma macromolécula, o poliestireno. Este 

polímero possui boas propriedades como isolante elétrico, boa estabilidade dimensional e um 

baixo teor de absorção de umidade, podendo ser usado como uma eficiente barreira contra o 

oxigênio e o vapor d'água. A facilidade de produção e processamento e o seu baixo custo 

constituem outras vantagens deste polímero. Contudo, o poliestireno apresenta também 

algumas limitações, como resistência limitada às radiações, ao impacto e às intempéries, e ponto 

de amolecimento aproximadamente de 90ºC. Além disso, apesar da sua rigidez, este polímero 

pode tornar-se quebradiço quando sujeito a um longo período de armazenamento            

(Oliveira, 2011). A área que envolve dispositivos orgânicos constituídos em sua estrutura de 

polímeros dielétricos é também conhecida como eletrônica do plástico. 

A necessidade de um método de deposição que possibilite a obtenção de filmes 

homogêneos e estruturas com geometrias definidas, selecionando a região desejada de 

deposição no substrato, utilizando pequenas quantidades de materiais e principalmente, com 
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alta resistência química, serviu de motivação para levantar estudos acerca das válvulas injetoras 

automotivas. O custo desse periférico (válvula de injeção eletrônica automotiva) é 

extremamente baixo, cerca de R$150,00, aumentando assim, o interesse em sua utilização nesse 

trabalho. O trabalho investigativo realizado propiciou, de antemão, a decisão sobre a utilização 

dessa válvula como instrumento chave de impressão de soluções orgânicas de acordo com suas 

características elétricas de funcionamento e de resistência física. Para análise de precisão e 

definição geométrica do recobrimento utilizando as válvulas de injeção eletrônica foram 

realizados mapeamentos com diferentes concentrações e tipos de soluções em diferentes 

substratos e ajustes de parâmetros de controle da máquina impressora. Assim, a impressora 

desenvolvida a partir do sistema de injeção eletrônica automotivo, como uma nova ferramenta 

para fabricação de filmes ultrafinos orgânicos e/ou inorgânicos, e por vezes flexíveis,    

mostrou-se aplicável e de grande interesse científico e tecnológico, pois abre inúmeras 

possibilidades para grupos de pesquisa e empresas de segmentos variados devido suas 

características de baixo custo, fácil manuseio e controle, alta resistência química e 

receptibilidade para impressão em diferentes formas e geometrias podendo trabalhar ainda em 

temperatura ambiente. Outra vantagem dessa impressora é a possibilidade de utilização de 

materiais variados com diferentes composições e morfologias sendo aplicável também, a 

“grandes áreas” em dispositivos da eletrônica orgânica como os apresentados aqui, objetos de 

estudo desse trabalho, cuja faixa de valores se mostrou compatível com os atuais dispositivos 

produzidos a partir de materiais condutores inorgânicos encontrados comercialmente.  
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CAPÍTULO 3   

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE MEDIDA 

 

Nesse capítulo são apresentadas breves descrições dos equipamentos e métodos de medidas 

usados na análise das principais propriedades das soluções utilizadas nesse trabalho bem como 

na caracterização dos filmes de polianilina (PAni) e solução de corante, e ainda os dielétricos 

(PS e Ecoflex®). A título de ilustração, a Figura 3.1 mostra as técnicas experimentais utilizadas 

para caracterizar tais filmes. Dentre essas técnicas, destaca-se a caracterização elétrica por 

campo contínuo e alternado, que foi utilizada para análise de propriedades importantes como a 

resistividade das amostras entre outras fundamentais relacionadas ao eficiente funcionamento 

dos sistemas fabricados pela impressora SiEO. A morfologia e a estrutura dos filmes foram 

analisadas por MO, MEV, enquanto a análise química foi realizada por EDS. Todas essas 

análises foram escolhidas para complementar os resultados elétricos e auxiliar na determinação 

de uma metodologia específica de impressão para cada dispositivo utilizado nesse trabalho. 

 
Figura 3.1 - Fluxograma das técnicas experimentais utilizadas na caracterização dos filmes/gotas de 
solução de corante e de PAni produzidos. 
 

3.1.  Propriedades Físicas das Soluções Impressas 

 

A análise das propriedades das tintas e soluções poliméricas preparadas com diferentes 

concentrações, até os métodos e os equipamentos utilizados para a caracterização óptica, 

elétrica e morfológica dos filmes/gotas poliméricos depositados pela máquina influenciam 
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diretamente nos ajustes necessários à máquina para diferentes finalidades de impressão, 

tornando-se crucial seu levantamento. Tintas comerciais de impressão, geralmente são 

compostas por água com solução de corantes ou pigmentos e pequenas quantidades de 

solventes, como o dietileno glicol e o N-metil-2-pirrolidona (NMP) como descreve Basf (2000). 

Para compreender o processo de fluidez da ”solução” de corante e de polianilina bem 

como a aderência das soluções aos substratos, foi necessário estudar cuidadosamente as 

propriedades dessas soluções. Destas características as mais relevantes são: a viscosidade, a 

tensão superficial e a molhabilidade determinada por medidas de ângulo de contato e pela 

tensão superficial (Topcoat, 2005; Calvert, 2001; Martin, 1999). Nessa proposta as medidas de 

viscosidade foram obtidas a partir de um viscosímetro digital de fabricação Brookfield. Essas 

medidas então, foram utilizadas como parâmetro de comparação entre as propriedades das 

soluções trabalhadas e os resultados obtidos através da impressora. Nesse sentido, as medidas 

de tensão superficial e ângulo de contato foram realizadas utilizando solução de corante de 

impressoras à jato de tinta e soluções de PAni em diferentes concentrações e níveis de dopagens. 

Os equipamentos e métodos aplicados são descritos nos subitens 3.1.1 a 3.1.3.    

   

3.1.1. Viscosidade 

 

As medidas de viscosidade das soluções trabalhadas foram realizadas no LAPPEM, na 

Universidade Federal de Ouro Preto utilizando um viscosímetro digital de fabricação da 

Brookfield modelo DV-II+PRO. As medidas foram realizadas utilizando pequenas quantidades 

de amostra, 16 mL. Este equipamento é capaz de medir baixas viscosidades, desde 0,1 até 100 

mPa.s ou milhões de mPa.s, dependendo do acessório ou tipo de rotor (spindle) escolhido. O 

princípio de funcionamento deste equipamento baseia-se na medição da força aplicada ao fluido 

que leva ao cisalhamento das múltiplas camadas do fluido que giram em velocidade angular.  

 

3.1.2. Tensão Superficial 

 

As medidas de tensão superficial foram realizadas no Laboratório do Departamento de Química 

da UFOP, por meio de um tensiômetro de Lecomte Du Nouy, marca KRUSS, que opera pelo 

método do anel. O método do anel consiste em medir a força exercida para desprender o anel 

de platina da superfície do líquido. Foram usadas as mesmas quantidades de amostra da solução 

de corante e polímero (16 mL) que foram empregadas nas medidas de viscosidade.  
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3.1.3. Ângulo de Contato 

 

Com intuito de avaliar a molhabilidade da “solução” de corante e de polianilina dispersa em 

NMP depositadas em substratos de vidro (após tratamento de limpeza) e utilizadas no 

mapeamento da impressora, medidas de ângulo de contato foram realizadas por meio de um 

aparato contendo um microscópio ótico STEMI 2000-C Zeiss com capacidade de aumento de 

até 50X. O ângulo de contato representa uma medida quantitativa do processo de 

molhabilidade. O modo como o volume de água de uma gota se acomoda depende das 

interações entre a água e o a superfície do material em que foi depositada. Átomos e moléculas 

do líquido podem se mover livremente procurando ocupar uma posição de menor energia 

potencial. É, portanto, possível medir o ângulo com que uma gota fica na superfície e com isto 

caracterizar a superfície. Uma modificação química na superfície, por reação ou adsorção, pode 

ser usada para aumentar ou diminuir o ângulo de contato de acordo com a necessidade, 

influenciando na molhabilidade do sólido pelo líquido. Por esta razão existem vários 

tratamentos de limpeza de superfície a serem aplicados em substratos. As imagens foram 

registradas por uma câmera Fujitzu conectada à placa de vídeo do microcomputador. 

Logo, para analisar o grau de molhabilidade é observado o valor do ângulo de contato. 

Quando o ângulo de contato é próximo de zero ou menor que 90°, a superfície apresenta alta 

molhabilidade, e quando o ângulo de contato é igual ou maior que 90°, a superfície é 

predominantemente não-molhante. O esquema dessa medida é apresentado na Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2 - Ângulo de contato “θ”.  (a) Alta molhabilidade, θ < 90°, e (b) Baixa molhabilidade,                 
θ > 90°. 

 

A medida do ângulo de contato consiste na medida do ângulo formado pela deposição 

de uma gota de oito microlitros sobre um substrato, depositada por meio de uma seringa.              

À medida que ângulo de contato decresce a molhabilidade cresce. Os ângulos de contato 

     (a)     (b) 
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resultantes das soluções de corante e de PAni (20 mg/mL) são mostrados na Figura 6.32 do 

Capítulo 6, sendo que a PAni apresentou maior molhabilidade em relação ao corante.  

 

3.2. Caracterização Morfológica, Estrutural e Elétrica dos Filmes 

Poliméricos 

 

Foram realizadas medidas de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e 

medidas de condutividade elétrica bem como medidas de parâmetros primários de indutância 

(L), capacitância (C) e resistência (R) para caracterização quanto à morfologia, à estrutura das 

amostras impressas, e à condutividade dos filmes e dispositivos poliméricos fabricados pela 

SiEO.  

 

3.2.1. Microscopia Óptica 

 

Caracterizações morfológicas foram realizadas também por meio de um microscópio óptico 

STEMI 2000-C Zeiss, com uma câmera da marca Fujitzu acoplada, responsável pela aquisição 

e digitalização do sinal. Medidas de largura dos filmes depositados bem como a geometria e 

formas das gotas resultantes do sistema de impressão foram obtidas através do método de 

análise de superfície. 

 

3.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para caracterização morfológica e microanálises dos filmes finos impressos foi utilizado o 

Microscópio Eletrônico de Varredura ou MEV  (Scanning Electron Microscope - SEM) como 

descrito por Duarte et al. (2003), com Espectroscopia de Energia Dispersiva acoplado ou EDS 

(Energy Dispersive Spectroscopy). As análises foram realizadas no NanoLab/Redemat/Escola 

de Minas/UFOP. 

O elétron é uma partícula carregada que possui uma forte interação com a amostra. 

Quando um feixe de elétrons atinge a amostra ele é espalhado por camadas atômicas próximas 

à superfície dessa amostra. Como resultado, a direção de movimentação dos elétrons é mudada 

e sua energia é parcialmente perdida. Uma vez que um elétron incidente (elétron primário) entra 

em uma substância, sua direção de movimento é influenciada por várias obstruções 
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(espalhamento múltiplo) e segue uma complicada trajetória que é bem diferente de uma linha 

reta. Uma parte dos elétrons é refletida na direção oposta (retro espalhamento) e o restante é 

absorvido pela amostra (excitando raios-X ou outros quanta no processo). Neste processo ainda, 

elétrons de baixa energia podem emergir da amostra, constituindo os elétrons secundários.        

Se a amostra é suficientemente delgada, os elétrons (transmitidos, espalhados ou não 

espalhados) podem atravessar a amostra (Sampaio, 2004). 

Nesse trabalho, essas informações tornam-se cruciais devido aos diferentes materiais 

utilizados na fabricação dos dispositivos, como a prata, a PAni, o PS e o Ecoflex®. A opção 

pelos dielétricos se deu a partir de análises específicas que comprovaram a ausência de poros 

nos filmes desses materiais (PS e Ecoflex®) quando diluídos em clorofórmio. Para tornar as 

amostras perfeitamente condutoras e permitir sua interação com o feixe eletrônico, processos 

físicos como evaporação ou a deposição de íons (sputtering) são aplicados. As finas camadas 

de íons depositadas nas amostras podem melhorar o nível de emissão de elétrons secundários, 

devido sua superficialidade e alto número atômico facilitando, dessa forma, a construção da 

imagem e melhorando sua resolução (Goldstein et al., 1992). Geralmente o mais utilizado é o 

recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au), liga de ouro-paládio (Au-Pd) ou 

platina (Pt). Nesse trabalho foi utilizado um equipamento da Quorum, modelo Q150R ES, para 

recobrimento das amostras por sputtering (vaporização).  

Para fraturar os filmes e assim expor sua estrutura, espessura, sem adicionar nenhuma 

outra deformação ocasionada, por exemplo pelo corte, foi utilizada em todas as amostras a 

técnica de fragilização por criogenia, como afirma Sampaio (2004). 

          Assim, a caracterização morfológica e química por MEV/EDS dos filmes finos de PAni 

foi realizada pelo microscópio eletrônico de varredura fabricado pela TESCAN, modelo 

WEGA3SEM, equipado com espectrômetro de energia dispersiva, sistema de microanálise EDS 

da OXFORD. 

 

3.2.3.  Medidas Elétricas: Caracterização I-V  e Espectroscopia de Impedância. 

 

A caracterização elétrica compreende dois tipos de medição: em corrente contínua e em 

corrente alternada. A medição em corrente contínua caracteriza-se pela aplicação de uma tensão 

entre os eletrodos, permitindo o estudo da resposta elétrica em corrente contínua dos 

dispositivos. Com a medição da corrente elétrica que flui entre os eletrodos em intervalos de 

tempo previamente definidos, é possível a observação de propriedades importantes como o 
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tempo de resposta, a sensibilidade, entre outras que são fundamentais relacionadas ao eficiente 

funcionamento dos sensores. A precisão nas leituras será feita com a avaliação dos resultados. 

A caracterização elétrica básica dos dispositivos fabricados realizada através de medidas 

de corrente-voltagem (IvsV) em regime de corrente contínua (dc) registra a corrente que 

atravessa a amostra devido à aplicação de uma diferença de potencial entre os eletrodos da 

mesma. Antes do levantamento da curva IvsV, foi feito um teste levantando a curva de corrente 

vs. tempo devido à aplicação de um degrau de potencial, para se determinar o tempo de resposta 

do dispositivo e consequente tempo de espera a ser utilizado entre um ponto e outro da curva 

IvsV. A fonte de tensão utilizada, tanto para a aplicação da voltagem quanto para a medida da 

corrente através da amostra, foi um eletrômetro Keithley 6517A Electrometer/High Resistance 

Meter, que permite aplicação de tensão de 1 µV a 210 V. Este equipamento é controlado por 

um computador via interface de aquisição/controle GPIB e um programa LAbVIEW para ajustes 

de parâmetros. 

A resistência (R) é calculada para uma determinada variação de corrente (∆I) com a 

diferença de potencial entre os eletrodos, indicada como variação da tensão (∆V), de acordo 

com a primeira lei de Ohm. A resistividade (ρ), que é o inverso da condutividade (σ), pode ser 

calculada pela segunda lei de Ohm, dada pela equação 3.1. 

 

R =  + 
,

-
 �Ohm −  Ω�       + =  

 

2 
 �Ω. m�    

 

Onde L  é o espaçamento (distância) entre os eletrodos e A é a área da seção transversal 

do condutor. A condutividade elétrica (σ) é expressa em Siemens por metro (S/m).                          

A Figura 3.3 mostra um esquema do dispositivo (sensor) utilizado para as medidas de 

condutividade. Esse sensor é composto por dois eletrodos de prata impressos via silkscreen 

sobre um substrato de poliestireno (PS) e cobertos por uma camada de polianilina condutiva. 

Para fins de cálculos, a resistividade média (+) da prata tomada à temperatura de 20°C foi de 

aproximadamente 1,6  10-8 (Ω.m).  

Também foram levantadas curvas IvsV para os dispositivos resistivos, a fim de analisar 

sua condutividade.  

É importante salientar que o resistor desenvolvido e analisado cujos resultados são 

mostrados nesse trabalho também utilizou contatos de tinta de prata e polianilina como 

elemento condutor. A Figura 3.4(b) apresenta esse esquema e as respectivas medidas do 

dispositivo. 

(3.1) 
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É possível observar na Figura 3.3 as medidas projetadas para a fabricação do dispositivo 

sensor. 

 

Figura 3.3 - Esquema do dispositivo de PAni sobre PS com eletrodos de prata utilizado nas medidas de 
condutividade elétrica (dc).  
 

Por meio da técnica de espectroscopia de impedância foram realizadas nas amostras, 

medidas de condutividade elétrica em campo alternado (ac). Nesse caso, aplicou-se uma tensão 

V com amplitude fixa, variando-se a frequência de oscilação f. Para isso foi utilizado o 

impedanciômetro Solartron 1260 Impedance/Gain Phase Analyser, que permite aplicação de 

uma amplitude de tensão de 0 a 3 V e análise da resposta elétrica dos dispositivos em um 

intervalo de frequência de 10-4 a 107 Hz. Foi utilizado o software SMaRT de aquisição de dados 

(Macdonald, 1987). 

 

3.2.4.  Medidas RLC 

 

Para medidas de indutância (L), capacitância (C) e resistência (R) um medidor de LCR digital 

de bancada modelo RLC-850 da INSTRUTHERM foi utilizado. O instrumento baseado no 

microprocessador 8031 é um instrumento projetado para medir automaticamente os parâmetros 

primários de RLC com uma precisão de medição básica de 0,25% a 0,1% e, efetuar medições 

precisas por um longo tempo sem calibração especial a uma frequência de 1kHz. A tensão 

aplicada no equipamento variou para cada dispositivo de acordo com a identificação de cada 

um (capacitor, indutor, resistor), sendo o nível de sinal de, aproximadamente,                                  

0,3 mV RMS ± 10%. Além disso a velocidade de amostragem (leitura) é de seis vezes por 

segundo, mostrando então o valor médio da velocidade. Um esquema desses dispositivos LRC  
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é mostrado na Figura 3.4 (a, b, c), respectivamente. 

 

  

  

 

(a) 

(b) (c) 

 

Figura 3.4 - Esquema ilustrativo dos dispositivos (a) indutivo, (b) resistivo, e (c) capacitivo. 
 

A Figura 3.4 apresenta o esquema dos dispositivos eletrônicos fabricados com a 

impressora de polímeros. O dispositivo indutivo possui três etapas de fabricação. A primeira 

foi realizada com uma máscara de parte do indutor na qual a espira, que pode ser observada na 

Figura 3.4(a), é estampada sobre substrato flexível de PS comercial utilizando tinta de prata.   

Já a segunda, é a impressão do filme dielétrico sobre a espira de tinta de prata após secagem da 

mesma em ambiente de vácuo. A terceira e última etapa consiste na estampagem da última 

parte, composta por uma linha da espira do indutor estampada sobre o dielétrico que é 

responsável pela união das espiras, formando assim, o dispositivo indutivo completo. O indutor 

foi fabricado utilizando dois tipos de soluções dielétricas: o PS e o Ecoflex®, a fim de identificar 

qual deles responderia melhor ao sistema impresso. O dispositivo resistivo, por sua vez, foi 

fabricado sobre substrato de PS. Os contatos metálicos foram estampados com tinta de prata e 

colocados no vácuo para secagem. Posteriormente, esses contatos foram isolados em 

aproximadamente 50% para impressão do filme de PAni sobre eles (Figura 3.4b). O terceiro 

dispositivo, o capacitor, é composto por uma camada de tinta de prata (placa do capacitor) 

estampada sobre PS comercial, coberta por uma camada de material dielétrico (PS ou Ecoflex®) 

impressa sobre o filme condutivo após secagem e novamente outra camada de tinta de prata 

(placa do capacitor) estampada sobre o filme dielétrico como mostra o esquema da                

Figura 3.4(c). 
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É importante a elaboração de uma lista de nomenclaturas próprias que servirá de guia e 

interpretação dos resultados gerados para facilitar a compreensão de todos os parâmetros 

utilizados nesse trabalho. Essas nomenclaturas são descritas aqui e mostradas anteriormente a 

cada capítulo. 

Modelo aplicado � SUBSTRATO: Ton:Toff:Velocidade:Pressão 

Onde: 

� SUBSTRATO: tipo de substrato utilizado, PAPEL; VIDRO; POLIESTIRENO (PS) 

Sendo: VIDRO ST, vidro sem tratamento de limpeza e VIDRO T, com tratamento de limpeza. 

� Ton: período em nível alto, tempo em que a válvula permanece fechada 

� Toff: período em nível baixo, tempo em que a válvula permanece aberta 

Sendo que, o Tempo de resposta: Ton varia de 4 a 10 ms, e Toff de 2 a 16 ms 

� Velocidade: velocidade de movimentação de impressão que varia de 15 a 35 cm.s-1 

� Pressão: pressão aplicada ao sistema de impressão, com variação de 2 a 7 psi 

             
 

 

                
Onde, o parâmetro em negrito “V”  (variável controlada) se encontra no eixo X da curva. 

 

 

A suspensão da PAni é o material de impressão e “100%” é a proporção de dopagem de PAni 

com CSA.  Já a pressão do sistema, que está em negrito, é a variável controlada (7 psi). 

 

Em ambos os exemplos, a concentração de amônia bem como sua variável estão em negrito. 

Tinta 

PAni ND 

PAni Dop. 

PAPEL: 7:9:20:0  

Tinta � tinta de impressora de jato de tinta comercial 

PAni ND � polianilina não dopada 

PAni Dop. � polianilina dopada com CSA 

VIDRO: 4:9:20:0         onde, o parâmetro variável fica em negrito 

PS: 4:9:20:0 

VIDRO: V:9:20:0 

PS: V:9:20:0 

VIDRO: 7:V:20:0 

PS: 7:V:20:0 

PAni: PS: 7:9:20:7﴿100%    

                 

Sensor NH3:27 ppm 

PAni: PS: 7:9:20:5﴿100% 

Sensor NH3:V 

PAni: PS: 7:9:20:5﴿100% 
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CAPÍTULO 4   

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 

Nesse capítulo serão apresentadas as rotas da síntese química da polianilina, os métodos de 

preparação de filmes assim como os métodos de confecção, limpeza, tratamento químico e 

caracterização dos substratos utilizados nesse trabalho. A polianilina (PAni) foi selecionada 

para o mapeamento e caracterização da impressora desenvolvida e utilizada para a fabricação 

de sensores, resistores, capacitores e indutores. 

 

4.1. Síntese da Polianilina 

 

A polianilina (PAni) é o produto da polimerização oxidativa da anilina em meio ácido e foi 

primeiramente relatada em 1862 como negro de anilina. A partir de então, cresceu o interesse 

por esse produto devido à facilidade de síntese e alto rendimento. As propriedades condutoras 

da polianilina só foram descobertas quando se aplicou o conceito de dopagem estabelecido para 

semicondutores inorgânicos aos polímeros. A PAni pode ser obtida pela oxidação direta de seu 

monômero (anilina), síntese química, como descrevem Maia et al. (2000), ou pela oxidação 

eletroquímica do monômero sobre um eletrodo (Barros et al., 2003; Jaiswal et al., 2006).             

A síntese química é vantajosa quando uma grande quantidade de polímero é necessária. Assim, 

a escolha pelo método de síntese utilizado depende da aplicação destinada ao polímero. 

Para esse trabalho foi escolhida a síntese química convencional da PAni que emprega 

um excesso de agente oxidante durante a reação de polimerização da anilina, produzindo um 

polímero com boa capacidade de formação de filmes e alta estabilidade química e térmica.         

A síntese foi realizada utilizando o procedimento reportado na literatura                      

(MacDiarmid et al., 1987). Neste método usual de síntese utiliza-se ácido clorídrico                   

(pH variando entre 0 e 2) com persulfato de amônio como oxidante (Wudl et al., 1987). Este 

tipo de dopagem apresenta uma característica importante, a reversibilidade do processo, uma 

vez que o polímero pode ser desprotonado em solução aquosa de hidróxido de amônio e 

novamente dopado sem que ocorra sua degradação.  

A primeira etapa a ser cumprida é a destilação da anilina, seguida da polimerização, 

lavagem, desdopagem, secagem e filtragem. A realização da síntese química da anilina, 
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transformando-a em polianilina, tem suas etapas apresentadas através do fluxograma da    

Figura 4.1 que mostra a rota da síntese utilizada nesse trabalho.  

A limpeza e o tratamento da superfície do substrato sobre o qual o filme polimérico é 

depositado são de fundamental importância para a obtenção de uma amostra de boa qualidade. 

Impurezas provenientes de resíduos de origem orgânica ou inorgânica podem não somente gerar 

defeitos durante a formação dos filmes, mas também atuar como agentes contaminantes, 

mudando as propriedades químicas e/ou físicas do polímero. 

 

Figura 4.1 - Esquema geral da síntese química convencional da PAni (Gonçalves, 2013). 
 

Nesse trabalho, para o mapeamento da impressora, foram utilizados três tipos de 

substratos, o vidro, o poliestireno (PS) e o papel comercial branco para impressão. Já para a 

fabricação dos dispositivos eletrônicos orgânicos foi utilizado apenas o poliestireno por ser 
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flexível e impermeável, permitindo trabalhar as propriedades elétricas desse material que 

apresenta menor interação entre o fluido e a superfície. 

 

4.2. Preparo das “Soluções” Poliméricas  

  

A polianilina é insolúvel na maioria dos solventes orgânicos. Por isso, a utilização de solventes 

de baixo custo na preparação da suspensão de PAni só é possível através da sua dispersão.          

O pó resultante do processo de síntese foi manipulado em um almofariz de porcelana e 

peneirado em uma peneira de aço inox com uma malha de 100 furos/mm2 para deixar o pó mais 

fino e desta forma dispersar mais facilmente. Em seguida foram preparadas quatro “soluções” 

com diferentes concentrações e volume inicial de 30 mL cada. Concentrações de 1, 5, 10 e       

20 mg/mL foram obtidas. As “soluções” foram preparadas com baixas concentrações, baseado 

nos valores de baixa viscosidade encontrados para as tintas, como será visto mais adiante nos 

resultados. O pó foi pesado e dissolvido em NMP. Esse solvente foi adicionado ao pó por 

etapas, em quantidades de 10, 20, 30 e 50% do seu volume inicial em intervalos de 5 minutos 

sob constante agitação com uma espátula de metal para que houvesse total dispersão do 

material, em seguida a suspensão permaneceu sob agitação por mais 24 horas. Após este tempo, 

a suspensão foi filtrada, usando um filtro cerâmico próprio para PAni, a fim de eliminar os 

possíveis aglomerados formados durante a dispersão.   

Para evitar entupimento da válvula de impressão, gerando problemas de impressão 

como citado no Capítulo 2, foi necessário submeter as “soluções” a uma nova filtragem. Para a 

filtragem final foi utilizado o filtro da Millipore com membrana de teflon tipo Millex LCR,   

0,45 µm. O filtro foi acoplado a uma seringa de 10 mL e a suspensão após lento gotejamento, 

foi recolhida em um frasco e mantida em aproximadamente 0°C sob refrigeração. 

A estrutura e morfologia da Polianilina dependem não somente do método da síntese 

que determina a pureza e linearidade da cadeia principal do polímero, mas também da dopagem 

(constando a natureza do dopante e o nível de dopagem) e das condições de processamento 

(Mattoso, 1996). 

Para tornar a polianilina (PAni) condutiva (processo de dopagem) foi preparada uma 

solução de CSA (-10- Ácido canforsulfônico, 98%) da ALDRICH. A suspensão de PAni 

filtrada a partir da “solução” inicial com concentração de 20 mg/mL, assumiu (após a filtragem) 

uma concentração próxima de 15 mg/mL. Para obter esse valor o filtro foi pesado antes e após 
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a filtragem. Esse valor resultante foi utilizado para cálculo da quantidade de solução de CSA 

manipulada para a dopagem do polímero.  

A dopagem da PAni (NH2) foi feita pela adição da base esmeraldina em uma solução de 

CSA sob agitação, na razão molar dopante/base de 2:1. A massa molar da base tomada como 

referência foi de 106 g.mol-1\, e a massa molecular do CSA de 232,4 g.mol-1. Seguindo esse 

contexto foi preparada a solução de CSA onde foram dissolvidos 1,3 g de CSA em 3 mL de 

NMP. O valor calculado representa 100% de dopagem e, a partir de então foram calculados 

75%, 50% e 25% de dopagem em relação a esse valor. Após a manipulação, a solução de CSA 

foi então colocada dentro de um béquer contendo água destilada em uma lavadora ultrassônica 

da marca UNIQUE, modelo USC-800A a uma freqüência de 40 khz com o objetivo de 

homogeneizar a solução. 

 

4.3. Métodos de Preparação dos Substratos  

 

A limpeza e o tratamento da superfície do substrato sobre o qual o filme polimérico é depositado 

são de fundamental importância para a obtenção de uma amostra autossustentável ou não, mas 

de boa qualidade e uniformidade. Impurezas provenientes de resíduos de origem orgânica ou 

inorgânica podem não somente gerar defeitos durante a formação dos filmes, mas também atuar 

como agentes contaminantes, mudando as propriedades químicas e/ou físicas do polímero em 

contato. Além disso, é conveniente que os substratos sejam preparados de modo a possuírem 

características geométricas que facilitem a montagem dos dispositivos e a realização das 

medidas de caracterização dos mesmos. Dessa forma nos próximos itens estão apresentados os 

métodos de preparação dos substratos para posterior deposição dos filmes poliméricos. 

 

4.3.1. Limpezas Física dos Substratos  

 

A natureza das interfaces substrato/polímero é de fundamental importância para o estudo das 

propriedades ópticas e elétricas dos polímeros conjugados e seus dispositivos eletrônicos. Desse 

modo, a limpeza dos substratos deve ser realizada de modo rigoroso e criterioso antes da 

deposição dos filmes poliméricos.  

Para remoção de partículas orgânicas e inorgânicas, que possam estar presentes na 

superfície dos substratos, três tratamentos físicos foram realizados. Tratamentos de limpeza 

com acetona seguida de álcool isopropílico, limpeza com álcool isopropílico seguido de 
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secagem com jato de ar e, limpeza com jato de ar. Para a limpeza de lâminas de vidro de             

1,1 mm de espessura, o primeiro tratamento foi utilizado. No tratamento físico mais simples, 

os substratos são mergulhados em acetona e em álcool isopropílico aquecidos (~50°C) em 

chapa de aquecimento, e posteriormente, secos com jato de ar. Esse método permite a remoção 

de eventuais impurezas orgânicas e traços de umidade na superfície dos substratos. Já para 

limpezas físicas dos substratos de poliestireno passaram por um banho de álcool isopropílico 

seguido de secagem com jato de ar através de uma bomba de vácuo a uma pressão de 

aproximadamente 2 psi.  

 

4.3.2. Limpeza Química dos Substratos  

 

As lâminas de vidro utilizadas como substratos para medidas do ângulo de contato, para 

determinar a molhabilidade das soluções de corante e de PAni, foram tratadas pelo método 

RCA de hidrofilização. Esse método foi desenvolvido em 1984 para a limpeza de lâminas de 

silício e dióxido de silício, e consiste em imergir os substratos em uma solução 1:1:5 (em 

volume), respectivamente, de hidróxido de amônio (NH4OH) 28%, de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) 30% e de água ultrapura. Em seguida, a solução é aquecida até 75ºC, permanecendo 

nessa temperatura por 10 a 15 min, quando as lâminas são retiradas e lavadas com água 

ultrapura em abundância (Kern, 1984). Como segunda parte da limpeza, uma solução de 1:1:6 

(em volume), respectivamente de ácido clorídrico (HCl), de peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

de água ultrapura é aquecida até 70ºC, quando então as lâminas são imersas nessa solução e 

deixadas de 10 a 15 minutos. Por último, as lâminas são lavadas em água ultrapura em 

abundância, imersas em acetona aquecida (~50°C), depois em álcool isopropílico em ebulição 

e secas com ar. 
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CAPÍTULO 5   

SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA PARA IMPRESSÃO 

DE FILMES ORGÂNICOS – SiEO 

 

Esse capítulo apresentará a metodologia aplicada para o projeto e desenvolvimento de um 

equipamento de ejeção que apresenta sensibilidade, resistência química e mecânica, facilidade 

de manipulação e aplicabilidade na impressão de materiais orgânicos poliméricos. Nesse 

contexto o projeto do equipamento de impressão foi baseado em um dispositivo mecânico 

controlado eletronicamente, e disponível em sistemas de injeção eletrônica automotivos, ou 

seja, uma válvula de injeção eletrônica que foi aplicada como instrumento de deposição das 

soluções químicas devido, principalmente, a sua resistência a ambientes hostis, baixo custo e 

fácil acesso. Essa aplicação foi necessária porque a válvula de injeção desses sistemas é inerte 

aos solventes dos combustíveis utilizados em automóveis bem como aos solventes orgânicos 

usualmente utilizados na fabricação de filmes poliméricos, como a N-metil-2-pirrolidona 

(NMP) e o clorofórmio. Essa válvula tem a função de pulverizar o combustível em automóveis, 

e no caso desse trabalho, de ejetar as soluções orgânicas de forma similar às condições 

encontradas em impressoras à jato de tinta comerciais. 

 

5.1. Caracterização da Válvula de Injeção Eletrônica Automotiva 

 

Para a deposição das soluções foi escolhido um injetor apropriado (GMFlex) para trabalhar a 

uma pressão de aproximadamente 1,0 bar. Esse injetor (ou válvula) consiste de um corpo de 

uma válvula de aço inoxidável que contém uma bobina e uma válvula agulha. Nesse caso, 

quando a corrente no solenóide é nula, a válvula é comprimida de encontro ao seu assento por 

uma mola helicoidal. Na presença de um fluxo de corrente a válvula, por sua vez, é levantada 

permitindo assim a injeção da solução através de uma placa de orifício. A quantidade de solução 

injetada é determinada pela duração de um pulso elétrico que pode ser ajustado de acordo com 

a impressão desejada, pois influencia diretamente na geometria da gota/filme depositado assim 

como no volume de solução aspergida. A Figura 5.1 mostra uma fotografia da válvula de 

injeção utilizada nessa invenção. Observa-se que a parte externa da válvula é coberta por um 
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material emborrachado, no entanto seu interior é totalmente fabricado em aço inoxidável 

reforçando assim sua alta resistência a ambientes hostis. 

 
Figura 5.1 - Válvula de injeção empregada na impressora SiEO.  

 

 
Não obstante a estrutura física e a resistência à corrosão da válvula de injeção, que são 

condições necessárias para ejeção das soluções poliméricas, destaca-se ainda que essa válvula 

é caracterizada pela precisão, confiabilidade, versatilidade e baixo consumo de energia. Assim, 

a quantidade de solução “injetada” é facilmente dosada pela unidade de comando através do 

tempo de abertura das válvulas de injeção. A Figura 5.2 apresenta detalhes da válvula de 

injeção. Na Figura 5.2(a), observa-se o orifício de entrada da “solução” orgânica. Enquanto a 

Figura 5.2 (b; c; d) mostra, respectivamente, a placa de orifício da válvula de injeção 

caracterizada por 04 furos micro-puncionados cujo diâmetro médio é igual a 60 µm, o diâmetro 

de um dos Nozzles da válvula de injeção, e a proporção dessa válvula em relação a um 

instrumento de medida em cm. 

 

Figura 5.2 - Microscopia óptica da válvula de injeção; a) Orifício de entrada da “solução” orgânica 
ampliação de 6,5X; b) Placa de orifício (saída da solução) com 04 furos micro-puncionados cujos 
diâmetros são de 60 ± 5 µm, aumento de 25X; c) Nozzles ampliados em 50X e d) Proporção de tamanho 
da válvula em cm. Redução de 6X. 
 

Para um melhor desenvolvimento e aperfeiçoamento do equipamento de fabricação de 

filmes poliméricos foram estudadas e mapeadas as características do SiEO, como frequência da 

válvula, pressão aplicada, temperatura e tensão de trabalho. Esse mapeamento será mostrado 

no Capítulo 6. 

(a) (b) (c) (d)
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5.2.  Desenvolvimento dos Protótipos de Impressão 

 

O desenvolvimento do equipamento foi dividido em duas etapas, (i) Protótipo I, impressora 

semicontrolada, e (ii) Protótipo II, impressora automatizada. Os detalhes do desenvolvimento 

serão apresentados abaixo. 

 

5.2.1. Protótipo I            

 

Para o controle da válvula de injeção foi utilizada a modulação por tamanho de pulso (PWM - 

Pulse-Width Modulation), de acordo com o circuito apresentado na Figura 5.3. Este circuito 

engloba a modulação de sua razão cíclica para transportar qualquer informação sobre um canal 

de comunicação e controlar o valor da alimentação entregue à carga. A PWM utilizada suporta 

a frequência máxima de 100 KHz e realiza o controle da abertura e fechamento da válvula é 

realizado pela largura do pulso no sinal de alimentação. O tempo de abertura da válvula de 

injeção, Toff (T0), pode ser regulado de forma independente do tempo de fechamento, Ton (T1), 

permitindo o controle da ejeção das soluções. O circuito PWM utilizou lógica inversa de 

controle, ou seja, quando aplicado um determinado período em nível baixo (T0) a válvula de 

injeção abre e permite a saída da solução da mesma forma que, quando aplicado período em 

nível alto (T1), a válvula permanece em seu estado normal, fechada. O circuito PWM utilizado 

consta de dois Trimpot Analógico de 1MΩ, um CMOS 4093, um MOSFET IRF640, e alguns 

diodos, resistores e capacitores.  

Outro periférico de controle ajustável é a velocidade aplicada para movimentação do 

substrato. Esse controle foi realizado através de uma fonte ajustável DC Power Supply da 

Minipa. De forma bastante simplificada, a Figura 5.4 mostra o esquema do aparato experimental 

usado para impressão das soluções, denominado: Sistema de Injeção Eletrônica de Materiais 

Orgânicos (SiEO). Nesse esquema, uma bomba garante a pressão no compartimento da solução 

polimérica acoplado à válvula de injeção controlada eletronicamente via circuito PWM (Figura 

5.3). As soluções são direcionadas a um substrato colocado sobre uma mesa controladora em 

X (eixo horizontal) para posterior impressão dos filmes em regiões pré-definidas. Um pequeno 

motor foi utilizado para fazer a movimentação do substrato no eixo X, uma vez que a válvula 

de injeção permanece imóvel durante todo o tempo de funcionamento. 
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Figura 5.3 - Circuito eletrônico da modulação por largura de pulso – circuito oscilador. Usado para o 
controle da frequência de ejeção das soluções orgânicas depositadas. 
 

A Figura 5.4 mostra um esquema do processo de impressão de filmes orgânicos 

(protótipo I).  

 

Figura 5.4 - Esquema do princípio de funcionamento de uma impressora denominada de Sistema de 
Injeção Eletrônica de Materiais Orgânicos (SiEO) para recobrimento uniforme de polímeros em 
substratos planos. 
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A Figura 5.5 apresenta imagens do aparato desenvolvido como ferramenta de impressão. 

Nessa figura observa-se uma seringa de vidro que foi adaptada à válvula de injeção para servir 

como “armazenamento” da solução a ser ejetada sobre um substrato qualquer com dimensão de 

5 mm2 de diâmetro e capacidade de 5 mL de solução. Para o controle da velocidade do substrato 

durante a impressão outra fonte ajustável é utilizada. O circuito PWM montado para o controle 

da máquina é realçado chamando a atenção para alguns dispositivos essenciais, como:                   

o CI 4093 (oscilador PWM), o trimpot de 1M e o MOSFET IRF 640. 

 

Figura 5.5 - Fotos do Protótipo I utilizado na realização dos testes de ejeção, como: válvula de injeção 
eletrônica, fonte ajustável em ± 12 V, base para os substratos e o circuito de controle – PWM. 
 

Testes realizados com o protótipo I comprovaram a eficiência da válvula de injeção 

eletrônica para uso na impressão de filmes poliméricos e, consequentemente, para fabricação 

de dispositivos eletrônicos orgânicos. A fim de possibilitar uma maior reprodutibilidade dos 

dispositivos e sensores fabricados visando uma melhor interface visual, maior abrangência de 

dispositivos em termos estruturais e geométricos assim como um menor tempo de produção 

final, deu-se início ao projeto de automação do sistema. O desenvolvimento do protótipo II com 

sistema automatizado, é descrito no próximo tópico. 

 

5.2.2. Protótipo II                

 

O protótipo II é um equipamento microcontrolado que utiliza dispositivos de baixo custo em 

sua estrutura mecânica e é capaz de realizar deposições de soluções poliméricas para produção 

de filmes finos utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos orgânicos, como sensores, 

capacitores, indutores e resistores. Assim como no protótipo I, o sistema de deposição da 
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solução utiliza uma válvula de injeção eletrônica automotiva que se movimenta ao longo de 

dois eixos através de motores acionados por comandos de um microcontrolador. A impressora 

consiste, basicamente, de uma Mesa-XY que opera através de dois eixos perpendiculares 

montados em uma estrutura de alumínio com liberdade de movimentação em duas dimensões 

do espaço. O eixo vertical “Z”, que determina a distância da válvula ao susbstrato, pode ser 

variado manualmente antes de iniciado o processo de impressão. Assim, por meio de geração 

de movimentos coordenados nos dois eixos de movimentação da mesa, é possível deslocar o 

plano de trabalho pela trajetória definida via software. Um motor de passo foi escolhido para o 

acionamento em uma determinada direção (direção Y) num plano horizontal por resultar em 

maior precisão de movimentos (Carvalho, 2011; Fitzgerald, 2006). O acionamento na outra 

direção (direção X) é realizado por um motor de corrente contínua dc (servomotor) escolhido 

por apresentar maior velocidade de deslocamento (Franca, 2001). Os ajustes de velocidade, 

sentido de movimentação, distância percorrida e, posição dos motores bem como da frequência 

da válvula de injeção, são configurados via software por um microcomputador que se comunica 

com a impressora. O controle desses parâmetros é realizado por um microcontrolador.                  

A comunicação entre o software e a impressora é executada utilizando o padrão de comunicação 

USB 2.0 em modo full-speed com velocidade estimada de 12 Mbps. 

A metodologia aplicada para a construção do protótipo II da impressora SiEO foi 

dividida em três etapas, a saber: a construção estrutural do novo protótipo, o desenvolvimento 

de um software e, desenvolvimento de um sistema eletrônico e um firmware para controle do 

equipamento. A primeira etapa baseou-se na tecnologia de impressoras e digitalizadoras 

(scanners) comerciais reutilizando parte desses periféricos para sua construção. Parte do 

protótipo foi construída reutilizando peças desses equipamentos. O firmware foi desenvolvido 

em linguagem C, utilizando-se um compilador produzido pela empresa CCS, Inc. (Custom 

Computer Services Inc.) e o ambiente de programação PCW (v. 4.078). O protótipo é 

constituído de sensores, microcontrolador, placas de circuitos eletrônicos, válvula injetora e 

motores. Os dispositivos mecânicos do equipamento foram montados em uma estrutura de 

alumínio. 

Na Figura 5.6 é possível observar imagens do protótipo II da impressora SiEO 

construída juntamente com a placa de gravação e controle do PIC. 
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Figura 5.6 - Protótipo II da Impressora microcontrolada de polímeros. Detalhes da (a) válvula de injeção 
fixada ao eixo X, (b) estrutura do eixo X apoiada ao eixo Y, e (c) detalhes da placa do kit PIC D II com 
a estrutura frontal da impressora SiEO. 
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Na segunda etapa iniciou-se a programação a partir dos parâmetros de controle 

determinados para ajustes da impressora. Todos os componentes, como motores, sensores e 

placas de circuitos eletrônicos foram testados separadamente para estimar os parâmetros de 

funcionamento dos mesmos. Durante o desenvolvimento do projeto diversas simulações foram 

realizadas para estimar o comportamento do microcontrolador e do sistema eletrônico.               

As simulações foram realizadas com o auxílio da ferramenta ISIS Profesional que integra o 

software Proteus na versão 7.10. 

Com o intuito de atender a geometria de filmes para fabricação de dispositivos, como 

sensores, resistores, capacitores e indutores, foram desenvolvidos dois métodos de impressão 

denominados: varredura e quadrangular. A figura 5.7 mostra o modelo de impressão de acordo 

com os métodos que foram priorizados para abranger, inicialmente, uma gama de aplicações 

do equipamento e, assim, varrer uma área estratégica de dispositivos eletrônicos. A área 

máxima de aplicação ficou em torno de 20  25 cm (eixos x  y). 

 

Figura 5.7 – Modos de impressão em funcionamento: (a) Quadrangular; (b) Varredura. 
 

Definidos os periféricos e meios de controle da máquina deu-se início à elaboração da 

parte gráfica de interação com o operador como também a programação dos métodos de cada 

dispositivo do projeto para a automação, propriamente dita, da impressora. Um algoritmo foi 

desenvolvido no software, Visual Basic 6.0 (VB) para o envio de dados através de uma 

comunicação USB/HID para um firmware, que juntamente com a placa de circuito impresso 

PERSONAL PIC, fazem o acionamento e controle dos motores para o modo de operação 

desejado, “VARREDURA” ou “QUADRANGULAR”. Este sistema também comanda o 

acionamento da válvula de injeção com ajustes de frequência determinados pelo operador.         

A interface gráfica desenvolvida para o controle da impressora no VB permite ao operador 

inserir dados e coletar informações do equipamento via porta USB/HID (Human-Interface 

Device) de um computador. A porta USB/HID, implementada anteriormente em laboratório, 

(a) (b) 
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abriu caminho para a manipulação do sistema de impressão fabricado. O Firmware foi 

desenvolvido em linguagem C utilizando-se o compilador da CCS e o ambiente de programação 

PCW. A comunicação através do padrão USB envia bytes ao firmware compilado através do 

compilador PCW que tem a função de receber esses dados e comandar os motores e a válvula 

e, assim, executar o projeto de impressão determinado pelo operador. Os parâmetros de 

velocidade de deslocamento da válvula e frequência de acionamento podem ser alterados 

através do software, pois a interface possibilita ao operador facilidade e rapidez no ajuste dos 

parâmetros. A figura 5.8 mostra a versão final da interface gráfica de operação do protótipo II 

onde é possível observar os parâmetros de controle que devem ser definidos pelo operador da 

impressora antes do início da impressão. Nesta interface gráfica foram inseridos 8 

CommandButton’s, 2 Frames, 9 ComboBox’es, 9 Label’s e, 5 OptionButton’s, instruções 

utilizadas na programação das variáveis controladas. 

 

 
Figura 5.8 – Interface gráfica final do programa Visual Basic. 

 

De acordo com a comunicação escolhida (USB/HID), entrando no Frame “Bytes to 

send” existem dois ComboBox onde são selecionados os valores dos bytes que se deseja enviar. 

O envio dos bytes pode, então, ser feito uma única vez através do CommandButton “ONCE” 

ou ser enviado periodicamente através do “CONTÍNUOS” (Figueiredo, 2014). A comunicação é 

realizada com até 64 bytes, sendo o vetor “OutputReportData()” responsável por enviar o valor 

desejado de um determinado byte para a função atribuída àquele byte.  
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Figueiredo (2014) afirma que o CommandButton “Enviar continuamente” foi criado para 

permitir um terceiro modo de impressão, o “MODO MANUAL”, onde o operador da 

impressora poderia acionar, no eixo y, o motor de passo, e no eixo x, o motor DC “ponto a 

ponto”. Esse modo de operação ficaria bloqueado ao se iniciar o software e seria liberado apenas 

quando acionado. O modo contém 4 CommandButton’s para formar o controle e 2 ListBox’es 

onde é possível observar o incremento dos motores para cada “clique” no controle.  

Assim, para dar início ao processo de impressão foram definidos os seguintes passos: 

1° Passo) Ao iniciar o software, o operador escolherá o tipo de Passo do motor a partir 

das opções “Meio Passo” ou “Passo Inteiro”, em seguida é decidido em qual modo de operação 

a máquina trabalhará, depois será escolhido o máximo valor do deslocamento e da velocidade 

para o motor de Passo e para o motor DC. 

2° Passo) Após a escolha dos itens citados anteriormente, o operador deverá clicar no 

CommandButton “START” para que o software faça o envio dos bytes para o firmware, dando 

início à impressão de acordo com os ajustes aplicados. 

Finalmente, parte da estrutura do programa desenvolvido para controle da impressora 

(protótipo II) é mostrada abaixo.  

 

Private Sub m_passo_Click() 
 
    OutputReportData(0) = 1 
    OutputReportData(1) = 0 
     
End Sub 
 
 
Private Sub passo_int_Click() 
     
    OutputReportData(0) = 0 
    OutputReportData(1) = 1 
     
End Sub 
 
 
Private Sub manual_Click() 
 
bt_incrementaY.Enabled = True 
bt_decrementaY.Enabled = True 
bt_incrementaX.Enabled = True 
bt_decrementaX.Enabled = True 
 
incrementoY.Enabled = True 
incrementoX.Enabled = True 
 
 
Private Sub varredura_Click() 
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bt_incrementaY.Enabled = False 
bt_decrementaY.Enabled = False 
bt_incrementaX.Enabled = False 
bt_decrementaX.Enabled = False 
 
incrementoY.Enabled = False 
incrementoX.Enabled = False 
 
 
OutputReportData(2) = 1 
OutputReportData(3) = 0 
 
End Sub 
 
 
Private Sub quadrangular_Click()           

 
⁞ 

 

 

Para executar a terceira etapa, foi utilizado o microcontrolador PIC18F4550 da 

Microchip (Miyadaira, 2009) por apresentar alto desempenho em termos de capacidade e 

velocidade de processamento aliado ao seu baixo custo-benefício. Um kit de desenvolvimento 

Personal PIC USB DII  foi adquirido para cumprir essa tarefa.  

O software Proteus foi a ferramenta utilizada para os testes do firmware. Destaca-se 

que o software de programação Visual Basic (VB) utilizado para implementação da interface 

já dispunha de uma comunicação USB/HID que foi utilizada para essa finalidade (Silva, 2014). 

Um kit de desenvolvimento Personal PIC USB DII  foi adquirido para cumprir essa tarefa.  

As variáveis mostradas na Figura 5.7 (a; b) podem ser ajustadas de forma independente 

pelo operador, onde “X” representa o deslocamento do motor DC, e “Y” o deslocamento do 

motor de passo. Resultados de velocidades dos motores utilizados são mostrados nas        

Tabelas V.1 e V.2 bem como a descrição dos valores usados para controle e comunicação das 

variáveis com a impressora. 

A estrutura de suporte da válvula de injeção eletrônica automotiva se encontra no        

eixo X e está acoplada a um motor DC que se movimenta por meio de uma correia.                          

O acionamento e o controle da válvula são realizados por um PWM proveniente do 

microcontrolador. Já o comando de PWM bem como a inversão de sentido do motor DC são 

definidos por circuitos produzidos no LPDNT (Laboratório de Protótipos e Novas Tecnologias) 

da UFOP. O motor DC foi retirado de uma impressora à jato de tinta comercial. Na direção do 

eixo Y, foi desenvolvida outra estrutura que funciona como base para estrutura do eixo X. 
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Assim a válvula pode movimentar-se pelas coordenadas programadas de ambos os motores, de 

PASSOS e DC (Leite, 2013). O motor utilizado é um motor de passos bipolar de 6 fios, 

reaproveitado de um scanner comercial (Silva, 2014).  

Testes de medição de posicionamento e velocidade da impressora foram realizados para 

determinar o alcance máximo desses elementos. A Tabela V.1 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela V.1 - Frequência e velocidade estimada de operação do motor de passos (Silva, 2014). 

Frequência 
[Hz] 

Distância Percorrida 
[cm] 

Tempo 
[seg] 

Velocidade Estimada 
[cm/s] 

100  20 47,66 0,42  

500 20 09,63 2,08 

1000 20 04,78 4,18 

1200 20 04,12 4,62  

1300 20 03,82 5,23 

 

O motor de corrente contínua também obteve resultados de velocidade (Tabela V.2) e 

posicionamento satisfatórios, visto que o equipamento apresenta resolução desses parâmetros 

bem acima da necessária para sua aplicação como impressora de materiais orgânicos. 

 

Tabela V.2 - Velocidade estimada de operação do motor de corrente contínua para diferentes valores 
de duty cycle (Silva, 2014). 
 

Duty cycle  Distância (cm) Tempo (ms) Velocidade estimada (cm/s) 
10 % 10 405 24,69 
20 % 10 212 47,17 
30 % 10 161 62,11 
40 % 10 131 76,33 
50 % 10 114 87,72 
60 % 10 102 98,04 
70 % 10 93 107,53 
80 % 10 87 114,94 
90 % 10 84 119,05 
100 % 10 84 119,05 
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Para melhor explicar o caminho percorrido para impressão de filmes finos é apresentado 

o fluxograma da Figura 5.9 que descreve desde a entrada do operador no software Visual Basic 

passando pela definição dos parâmetros de controle como frequência e velocidade até o 

acionamento, propriamente dito, da impressora de filmes poliméricos. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.9 - Fluxograma simplificado com 
diagrama representativo do caminho percorrido 
para impressão de filmes finos. 

  
 

5.3. Discussão Parcial dos Resultados 

 

A máquina construída para impressão de polímeros é controlada via microcontrolador e provida 

de um sistema mecânico e elétrico capaz de realizar o posicionamento preciso do sistema de 

ejeção em duas dimensões. Um estudo aprofundado do programa Visual Basic (VB) 6.0 

possibilitou a compreensão do funcionamento adequado do software. Os resultados obtidos 

após a implementação do VB foram satisfatórios, visto que há simultaneidade entre as ações de 

solicitação ao software e a resposta da máquina, resultando assim em filmes mais uniformes 

com expressiva diminuição da quantidade de solução ejetada durante os testes, e aumentando o 

número de amostras aplicáveis como dispositivos eletrônicos orgânicos. 
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As impressoras de polímeros existentes no mercado têm custo elevado, sendo este um 

projeto que auxilia pesquisas com recursos limitados já que se trata de um sistema de baixo 

custo e desempenho satisfatório para realização de pesquisas em andamento e novas, podendo 

ainda ser viabilizada uma versão para fabricação de trilhas condutoras de circuitos impressos 

(rígidos ou flexíveis) em substratos de diferentes materiais. Poderia também ser aplicada na 

fabricação de elementos ativos tais como diodos, diodos emissores de luz, células fotovoltaicas, 

dosímetros e sensores amperimétricos, além de outros tipos de sensores (Dal Col, 2014). 

O projeto do protótipo II permitiu a construção de uma máquina de impressão de 

polímeros microcontrolada utilizando dispositivos extraídos de impressoras à jato de tinta e de 

um escâner. A impressora abre inúmeras possibilidades para as mais variadas aplicações dentro 

da eletrônica orgânica, assim como em novos projetos relacionados. Um fluxograma que 

resume as especificações da máquina é apresentado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Fluxograma das especificações da impressora SiEO. 
 
 

Em síntese, o estudo de técnicas e equipamentos auxilia na criação de uma forte base 

teórica que permite o correto manuseio do equipamento e na compreesão de forma segura das 

questões práticas relacionadas à pesquisa. Neste contexto, o Capítulo 6 apresenta o mapeamento 

da impressora SiEO bem como a metodologia de trabalho específica para cada resultado de 

impressão desejado, que possibilitou um conhecimento aprofundado da máquina desenvolvida 

para tomadas de decisões no que diz respeito aos valores de impressão aplicados para cada 

resultado planejado. 

 

Impressora SiEO 

Alta resistência química 

Possibilidade de imprimir em diferentes geometrias 
 

Velocidade; reprodutibilidade e aplicável em ambiente de 

laboratório 

Interface de comunicação simples 
 

Produção de dispositivos em maior escala e menor tempo 
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Para facilitar a compreensão quanto aos parâmetros utilizados no Capítulo 6, é 

apresentada a nomenclatura abaixo. 

 

Onde: 

� SUBSTRATO: tipo de substrato utilizado, PAPEL; VIDRO; POLIESTIRENO (PS) sendo, 

VIDRO ST, vidro sem tratamento de limpeza e VIDRO T, com tratamento de limpeza. 

� Ton: período em nível alto, tempo em que a válvula permanece fechada 

� Toff: período em nível baixo, tempo em que a válvula permanece aberta 

Sendo que, o Tempo de resposta: Ton varia de 4 a 10 ms e, Toff de 2 a 16 ms 

� Velocidade: velocidade de movimentação de impressão que varia de 15 a 35 cm.s-1 

� Pressão: pressão aplicada ao sistema de impressão, com variação de 2 a 7 psi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo aplicado � SUBSTRATO: Ton:Toff:Velocidade:Pressão 

 

               
 

 

 
 

              
 

Tinta 

PAni ND 

PAni Dop. 

PAPEL: 7:9:20:0  

Tinta � tinta de impressora de jato de tinta comercial 

PAni ND � polianilina não dopada 

PAni Dop. � polianilina dopada com CSA 

VIDRO: 4:9:20:0         onde, o parâmetro variável fica em negrito 

PS: 4:9:20:0 

VIDRO: V:9:20:0 

PS: V:9:20:0 

VIDRO: 7:V:20:0 

PS: 7:V:20:0 

onde,  

parâmetro em negrito V (variável controda) 

se encontra no eixo X da curva. 
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CAPÍTULO 6   

MAPEAMENTO DA IMPRESSORA – SiEO  

 

Além da impressora desenvolvida, que é um dos objetivos mais relevantes desse trabalho, e que 

possibilitou a realização dos demais objetivos propostos, como filmes e dispositivos eletrônicos 

orgânicos, serão apresentados os resultados do mapeamento do SiEO. Esse mapeamento surgiu 

da necessidade de se conhecer, de forma aprofundada, o processo de impressão determinado 

pelos ajustes aferidos ao equipamento. Um dos métodos utilizados nessa tarefa foi manter 

constantes as variáveis controláveis da impressora e variando um único parâmetro de controle 

por vez a fim de analisar o comportamento da máquina frente às necessidades de impressão. 

Outro caminho foi a caracterização óptica, elétrica e morfológica dos filmes depositados, 

inicialmente, comparando-os entre si para posterior análise e definição da aplicabilidade da 

solução utilizada bem como comparando o comportamento desses filmes aos ajustes aplicados. 

Finalmente, foram levantadas as propriedades físicas das soluções utilizadas para impressão 

(corante e polianilina) no processo de mapeamento, em particular sua viscosidade e tensão 

superficial. 

O mapeamento da impressora SiEO será apresentado em duas etapas, a saber: 

i) Na primeira etapa foram levantados os valores de ajustes de parâmetros de controle da 

máquina desenvolvida nesse trabalho para mapeamento e otimização do sistema de impressão 

tendo como solução de ejeção, corante de impressora comercial à jato de tinta; 

ii)  Na segunda etapa do mapeamento foram levantados os valores de aplicação da máquina 

utilizando soluções poliméricas em diferentes concentrações e níveis de dopagens, e dessa 

forma, foi padronizado o conjunto de ajustes utilizados na impressora de acordo com os 

resultados desejados. 

Definir as frequências de trabalho da válvula isenta de solução é uma maneira de obter 

conhecimento da máquina de impressão, determinando assim, a faixa de valor a ser aplicada 

em cada meta de deposição. Dessa forma, foi feito um levantamento inicial cujos resultados 

abriram caminho para as mais variadas aplicações, como sensores, capacitores e diodos 

utilizando soluções e substratos de diferentes tipos. Um segundo padrão a ser alcançado foi a 

determinação do ajuste de valores dos parâmetros aplicados à máquina utilizando corante como 

solução de impressão. Assim, foi realizado o mapeamento das variáveis da máquina para 

determinação dos valores aplicados em diferentes ajustes de acordo com o objetivo da 
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deposição, como fabricação de filmes poliméricos, utilizando diferentes soluções.                        

As propriedades físicas das soluções líquidas, como viscosidade e tensão superficial, utilizadas 

para impressão e caracterização dos parâmetros das tintas e das “soluções” poliméricas 

preparadas com diferentes concentrações, são de extrema importância nesse trabalho visto que, 

a medida da viscosidade nos permite compreender o processo de fluidez da solução de corante 

pelo bocal da válvula de impressão. Já a tensão superficial, é um método de análise da aderência 

das soluções aos substratos. Os métodos e os equipamentos utilizados para a caracterização 

óptica, elétrica e morfológica dos filmes poliméricos depositados pela impressora também 

aparecem como ferramentas essenciais nesse trabalho. 

É de extrema importância o conhecimento da máquina de impressão desenvolvida que 

é descrita nessa tese. A determinação da aplicabilidade do SiEO depende, principalmente, do 

conhecimento dos limites da impressora, da taxa de erros de medida proveniente do meio assim 

como da capacidade que a máquina possui de suportar variações na composição da solução 

ejetada. Para essa etapa, onde a solução utilizada foi corante de impressora, tornou-se crucial a 

criação de uma metodologia padrão para a normalização das impressões presentes e futuras. 

 

6.1. Resultados dos Ajustes – Etapa 1 

 

A primeira etapa apresenta os resultados dos ajustes aplicados à válvula de injeção isenta de 

solução para mapeamento apenas da máquina, e em um segundo momento, o mapeamento a 

partir do uso de solução de corante comercial. 

 

6.1.1. Frequência de Trabalho da Válvula de Injeção Isenta de Solução 

 

Diferentes valores de períodos Ton e Toff (T1 e T0) foram aplicados no circuito de controle para 

determinação da faixa de trabalho da válvula utilizada (Figura 5.2) definindo assim, seus limites 

de atuação para o circuito preliminar de teste, onde: Ton seria nível lógico alto e Toff, nível lógico 

baixo. É importante salientar que o circuito PWM aplicado ao protótipo I utilizou uma lógica 

negativa de controle, ou seja, um sinal lógico em nível baixo “0” enviado à válvula provoca sua 

abertura, e na mesma linha de raciocínio, um sinal lógico em nível alto “1” mantém fechada 

sua saída. A válvula utilizada nessa máquina é normalmente fechada em estado de repouso 

(desligada). Diferentemente do circuito preliminar de teste, a válvula comandada pelo 
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microcontrolador PIC pode estar sempre aberta ou sempre fechada, não havendo limites 

máximos.  

As formas de onda quadrada obtidas com um osciloscópio digital (PICO), ligado à 

impressora, que representam os períodos limites encontrados através da válvula de injeção 

eletrônica, são mostradas nas Figuras 6.1 a 6.4, bem como as frequências limites dessa máquina. 

Na Figura 6.1 é possível observar a máxima frequência possível de ser aplicada à válvula em 

condições de funcionamento natural, sem que haja uma solução sendo ejetada através de seu 

corpo. O valor mínimo encontrado para o período em nível alto (Ton) foi de 0,28 ms, já para o 

período em nível baixo (Toff) foi  observado 0,18 ms e uma frequência máxima de 2,14 KHz. 

 

 

Figura 6.1 - Gráfico resultante dos períodos em valores mínimos Ton(min), Toff(min) e, consequentemente, 
frequência máxima ƒmáx aplicada à válvula isenta de solução. 

 
 

Estes testes realizados serviram para melhor compreensão da impressora como um 

conjunto de elementos que tem seus limites independentes da solução utilizada durante o 

funcionamento do sistema, enriquecendo o conhecimento dos ajustes aplicáveis e das variáveis 

manipuladas. 
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A Figura 6.2 mostra os valores máximos encontrados para os períodos em nível alto 

(Ton) e baixo (Toff) de 14,57 e 18,46 ms, respectivamente, e uma frequência mínima de           

30,28 Hz aplicada à válvula em condições de funcionamento natural. 

 
Figura 6.2 - Gráfico resultante dos períodos em seus valores máximos Ton(máx), Toff(máx) e, 
consequentemente, frequência mínima ƒmín aplicada à válvula isenta de solução. 

 

A Figura 6.3 mostra o valor mínimo para Ton: 0,29 ms, e máximo para Toff: 17,93 ms, e 

uma frequência de 54,90 Hz em condições de funcionamento natural da válvula. 

 
Figura 6.3 - Gráfico resultante dos períodos em Ton(min), Toff(máx), e frequência ƒ1 aplicada à válvula isenta 
de solução. 
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A Figura 6.4 mostra a frequência possível de ser aplicada à válvula em condições de 

funcionamento natural variando os períodos de nível alto e baixo. O valor máximo encontrado 

para o Ton foi de 14,05 ms, e para o Toff mínimo foi  observado 0,19 ms, e uma frequência de 

70,26 Hz. 

 
Figura 6.4 - Gráfico resultante dos períodos em Ton(máx), Toff(min) e, consequentemente, frequência ƒ2 
aplicada à válvula isenta de solução. 

 

A Tabela VI.1 apresenta os valores das frequências de trabalho resultantes dos testes 

isentos de solução para caracterização da faixa de utilização da válvula de injeção assim como 

os períodos de nível 1 e nível 0 aplicados. As frequências máxima e mínima de trabalho são 

mostradas bem como as frequências para Ton(máx), Toff(min) e as frequências para Ton(min) e 

Toff(máx). Assim, foram levantados os limites de operação da válvula sem ejeção de qualquer 

tipo de solução e, a partir dos resultados obtidos, o ajuste de parâmetros aplicados para 

impressões com soluções de diversas concentrações e características tornou-se metódico e 

mapeável. Durante os testes constatou-se uma variação de aproximadamente 1% nos ajustes 

das frequências aplicadas, isso pode ocorrer por ser utilizado no circuito (protótipo I) um 

trimpot analógico com período ajustável manualmente, estando o sistema sujeito às ações 

externas do meio. 
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Tabela VI.1 - Faixa de trabalho do circuito preliminar de teste de frequências e períodos da válvula de 
injeção do SiEO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *Válvula Normalmente Fechada 

 

6.1.2. Frequências de Trabalho da Válvula de Injeção com Solução de Corante Comercial 

 

Num segundo momento, foram realizados testes com solução de corante (para impressora 

comercial) variando-se um único parâmetro de cada vez e mantendo os demais em um valor 

constante. Esses resultados serviram para mapear a faixa de trabalho da máquina em diferentes 

aplicações de impressão. A Figura 6.5 exemplifica o caminho utilizado para obter a deposição 

desejada. 

 

Figura 6.5 - Deposição de solução determinada de acordo com os parâmetros aplicados na SiEO. 
 

Deposição

Parâmetros 
Aplicados

Tinta 
corante

Substratos

Faixa de Frequências de Trabalho da Válvula – SiEO Estado da 
válvula 

1 
Períodos Mínimos Ton 0,28 [ms] NF* 

Toff 0,18 [ms] ABERTA 

Frequência Máxima ƒmáx 2144 [Hz]  

2 
Períodos Máximos Ton 14,57 [ms] NF* 

Toff 18,46 [ms] ABERTA 

Frequência Mínima ƒmín 30,28 [Hz]  

3 
Período Mínimo Ton 0,29 [ms] NF* 

Período Máximo Toff 17,93 [ms] ABERTA 

Frequência ƒ1 54,90 [Hz]  

4 
Período Máximo Ton 14,05 [ms] NF* 

Período Mínimo Toff 0,19 [ms] ABERTA 

Frequência ƒ2 70,26 [Hz]  



63 

 

As propriedades das soluções de corante, utilizadas nessa etapa, são mostradas nesse 

capítulo. O conhecimento dessas propriedades é fundamental para entendermos o 

comportamento da válvula de injeção para cada tipo de líquido ejetado. 

  A máquina foi aferida de acordo com a impressão resultante de testes anteriores aos 

apresentados que determinaram os valores pertinentes para impressão e ajuste de parâmetros. 

Os valores definidos para os parâmetros da máquina apresentaram significativa diferença nos 

resultados de impressão, como por exemplo, as pressões de 2, 5 e 7 psi aplicadas no 

mapeamento foram definidas de maneira que qualquer alteração (em algum desses valores) 

seria, praticamente, imperceptível nos resultados obtidos. Em todos os testes, a distância da 

válvula ao substrato permaneceu fixada em 2 cm devido à uniformidade dos resultados 

impressos perante essa variação. Os parâmetros invariáveis durante os testes foram fixados em 

velocidade de movimentação de substrato de 20 cm/s, pressão atmosférica, período em nível 

alto de 7 ms e, período em nível baixo de 9 ms. Como substratos foram utilizadas folhas de 

papel ofício, folhas de poliestireno (PS), lâminas de vidro in natura e lâminas de vidro com 

tratamento de limpeza. Os testes a seguir foram realizados variando-se um parâmetro de 

controle por vez para cada etapa com demais parâmetros mantidos constantes. As medias foram 

realizadas a partir de uma escala de 10 mm própria para microscopia óptica. Uma imagem desta 

escala em uso pode ser observada na Figura 5.2 (c). 

As Figuras 6.6 e 6.7 tiveram parâmetros mantidos constantes em 20 cm/s para 

velocidade de movimentação de substrato de papel, pressão atmosférica, respectivamente a uma 

frequência de 62 Hz. As variáveis controladas, no caso Ton e Toff, foram ajustadas para três 

valores distintos cada. Valores de 4 ms, 7 ms e 10 ms e, 2 ms, 9 ms e 16 ms, respectivamente. 

 

Figura 6.6 - Gotas de solução de corante de impressora comercial. (a) Diâmetro médio de 1,5 mm   
(1500 µm). (b) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. O período em nível alto foi ajustado em 4 ms.   
(c) Diâmetro médio de 2,5 mm (2500 µm).  (d) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. O período em 
nível alto foi ajustado em 7 ms. (e) Diâmetro médio de 1,0 mm (1000 µm), e (f) Ampliação de 6,5X. 
Redução de 50%. O período em nível alto foi ajustado em 10 ms. 
 



64 

 

 

Figura 6.7 - Gotas de solução de corante de impressora comercial. (a) Diâmetro médio de 1,0 mm   
(1000 µm). (b) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. O período em nível baixo foi ajustado em 2 ms. 
(c) Diâmetro médio de 0,8 mm (800 µm). (d) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. O período em nível 
baixo foi ajustado em 9 ms. (e) Diâmetro médio de 0,9 mm (900 µm). (f) Ampliação de 6,5X. Redução 
de 50%. O período em nível baixo foi ajustado em 16 ms. 
 

O diâmetro das gotas de corante apresentados nas Figuras 6.6 e 6.7 mostram uma 

dependência da dimensão da gota com a frequência aplicada à válvula de injeção. Pode-se 

observar na Figura 6.6 (a; c; e) que o tamanho final da gota varia com a alteração do período 

em nível alto que, pela lógica de impressão, é o tempo em que a válvula permanece fechada, 

porém essa variação ainda não segue uma linearidade, estando em uma média de 1700 µm     

(1,7 mm). Essa instabilidade, provavelmente, se deve a fatores como a quantidade de solução 

ejetada pela válvula e, a reação de volatilização da solução durante o processo de impressão 

que pode mudar as características da solução, tais como alto grau de molhabilidade e 

viscosidade e, consequentemente, o resultado final do filme impresso. Já na Figura 6.6 (b; d f), 

são mostradas imagens de impressão da solução cujos resultados em termos de distância entre 

gotas e dimensão, seguem semelhantes demonstrando, assim, boa uniformidade do sistema para 

cada ajuste de impressão. Um comportamento semelhante é observado na Figura 6.7 (a; c; e), 

para ajustes do tempo em que a válvula se mantém aberta (Toff) sendo o diâmetro médio das 

gotas de 900 µm (0,9 mm). Também na Figura 6.7 (b; d; f), as imagens das impressões 

resultantes mostraram uma estabilidade do sistema quanto ao tamanho e distância entre as gotas, 

e também, quanto à lógica do sistema. Nessa linha de raciocínio, é possível observar que a 

distância entre as gotas para Toff ajustado em 2 ms (Figura 6.7b), é maior que a distância entre 

as gotas para período em nível baixo ajustado em 16 ms (Figura 6.7f) sendo que para um mesmo 

valor de frequência aplicada, o valor de Ton varia inversamente proporcional ao ajuste de Toff, 

ou seja, quanto maior o valor de Toff, menor o valor de Ton (válvula fechada por um tempo 

menor), justificando, assim, a menor distância entre as gotas para Toff  em 16 ms. 

Os testes mostrados na Figura 6.8 tiveram parâmetros mantidos constantes em 20 cm/s 

para velocidade de movimentação de substrato de papel, Ton e Toff em 7 ms e 9 ms, 
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respectivamente, a uma frequência de 62 Hz. A variável controlada, no caso a pressão (P), foi 

ajustada para três valores distintos, 2 psi, 5 psi e 7 psi. É possível observar na Figura 6.8 que, 

em todos os ajustes de impressão os filmes apresentaram valores resultantes de largura 

constante, de aproximadamente, 7000 µm (7,0 mm), ou seja, a geometria do filme, 

praticamente, não se alterou dentro dessa faixa de pressão aplicada ao sistema. 

 
Figura 6.8 - Filme de solução de corante de impressora comercial. (a) Ampliação de 6,5X. (b) Largura 
de 7,0 mm (7000 µm). Ampliação de 10X. Redução de 50%. Pressão ajustável em 2 psi. (c) Ampliação 
de 8X. (d) Largura de 7,0 mm (7000 µm). Ampliação de 10X. Redução de 50%. Pressão ajustável em  
5 psi. (e) Ampliação de 10X. (f) Largura de 7,0 mm (7000 µm). Ampliação de 10X. Redução de 50%. 
Pressão ajustável em 7 psi. 

 

Os resultados mostrados na Figura 6.9 (a; c; e) tiveram parâmetros mantidos constantes 

em Ton e Toff em 7 ms e 9 ms, respectivamente, a uma frequência de 62 Hz e, pressão 

atmosférica.  

 

Figura 6.9 - Gota de solução de corante de impressora comercial. (a) Diâmetro médio (8000 µm).          
(b) Ampliação de 0,65X. Redução de 50%. Velocidade de movimentação de substrato ajustável em       
15 cm/s com demais parâmetros mantidos constantes. (c) Diâmetro médio de 0,8 mm (8000 µm).                  
(d) Ampliação de 0,65X. Redução de 50%. Velocidade de movimentação de substrato ajustável em       
25 cm/s com demais parâmetros mantidos constantes. (e) Diâmetro médio de 0,7 mm (7000 µm).                   
(f) Ampliação de 0,65X. Redução de 50%. Velocidade de movimentação de substrato ajustável em        
35 cm/s com demais parâmetros mantidos constantes. 
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Na Figura 6.9 (b; d; f) são mostradas imagens das gotas impressas ao longo do substrato 

de papel. A variável controlada, no caso a velocidade de movimentação de substrato de papel, 

foi ajustada para três valores distintos: 15 cm/s, 25 cm/s e 35 cm/s. Já na Figura 6.8, os 

resultados apresentaram tamanho de gotas semelhantes em todos os ajustes de velocidade 

aplicados, em torno de 8000 µm (0,8mm). 

A Figura 6.10, por sua vez, mostra resultados de impressão de corante em diferentes 

tipos de substratos. Os parâmetros, também, foram ajustados em Ton e Toff em 7 ms e 9 ms, 

pressão atmosférica, e velocidade de 20 cm/s. Os substratos utilizados foram: lâminas de vidro 

isentas de tratamento de limpeza, lâminas de vidro com tratamento de limpeza em acetona e 

álcool isopropílico aquecidos e levados à estufa por 30 minutos a 50°C e, folha de 

poliestireno/transparência (PS) limpas com jato de ar para eliminação de impurezas. 

 

Figura 6.10 - Gota de solução de corante de impressora comercial. (a) Diâmetro médio de 0,75 mm 
(7500 µm). (b) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. Substrato utilizado é a lâmina de vidro isenta de 
tratamento de limpeza. (c) Diâmetro médio de 0,6 mm (600 µm). (d) Ampliação de 6,5X. Redução de 
50%. Substrato utilizado é a lâmina de vidro com tratamento de limpeza em acetona e álcool isopropílico 
aquecidos e levados à estufa por 30 minutos a 50°C. (e) Diâmetro médio de 1,3 mm (1300 µm).                
(f) Ampliação de 6,5X. Redução de 50%. Substrato utilizado é o PS (transparência). 
 

Os resultados obtidos levaram a algumas conclusões a respeito da impressora e de seus 

parâmetros de ajustes, são eles: o diâmetro das gotas de corante ejetadas pela impressora variou 

entre 600 e 2500 µm. Aplicando-se diferentes períodos de nível Alto (Ton), o diâmetro da gota 

ejetada variou de 1000 a 2500 µm. Em períodos de nível Baixo (Toff) ajustados, o diâmetro da 

gota ejetada variou de 800 a 1000 µm. Ao aplicar pressão ao sistema, foi observada a formação 

de um filme de solução de corante no substrato, diferentemente das gotas resultantes das demais 

impressões realizadas. A largura dos filmes de corante depositados sob pressão foi de, 

aproximadamente, 7000 µm. A Tabela VI.2 apresenta, de forma complementar, os valores 

resultantes obtidos através dos testes realizados com a máquina desenvolvida. 
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Tabela VI.2 - Valores ajustados para mapeamento dos parâmetros aplicados à válvula de injeção do 
SiEO. 
 

 

 
 

Ademais, aplicando-se uma variação de velocidade de movimentação do substrato, a 

taxa do tamanho das gotas variou de aproximadamente 14% em diâmetro. Quanto aos substratos 

utilizados, concluiu-se que os de vidro, em diferentes tratamentos, apresentaram diâmetros de 

gotas semelhantes, de aproximadamente 700 µm. A variação dos tipos de tratamentos 

realizados nos substratos de vidro resultou em maiores diferenças nos tamanhos das gotas 

impressas, da ordem de 420%, quando comparados aos outros parâmetros aplicados. Já a 

impressão em folha de PS resultou em diâmetros médios de 1300 µm.  

 

 

 

TESTES COM TINTA CORANTE COMERCIAL PARA SiEO 

PARÂMETROS 
VARIÁVEIS 

DIÂMETRO/
LARGURA 

[µm] 

PARÂMETROS CONSTANTES 

Ton 

[ms] 

Toff 

[ms] 

Pressão 
[psi] 

Velocidade 
[cm/s] 

Substrato 

 

Ton = 4 ms 1500 V 9 -- 20 cm/s Papel 

Ton = 7  ms 2500 V 9 -- 20 cm/s Papel 

Ton = 10 ms 1000 V 9  -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  2 ms 1000 7 V -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  9 ms 800 7 V -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  16 ms 900 7 V -- 20 cm/s Papel 

Vel. = 15 cm.s-1 800 7 9 -- V Papel 

Vel. = 25 cm.s-1 800 7 9  -- V Papel 

Vel. = 35 cm.s-1 700 7 9  -- V Papel 

Pressão = 2 psi 7000 7 9 V 20 cm/s Papel 

Pressão = 5 psi 7000 7 9 V 20 cm/s Papel 

Pressão = 7 psi 7000 7 9  V 20 cm/s Papel 

Subs. = Vidro ST 7500 7 9 -- 20 cm/s V 

Subs. = Vidro T 600 7 9  -- 20 cm/s V 

Subs. = PS 1300 7 9  -- 20 cm/s V 
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6.2. Resultados dos Ajustes – Etapa 2 

 

Na segunda etapa do mapeamento foram levantados os valores de aplicação da máquina 

utilizando soluções poliméricas em diferentes concentrações e níveis de dopagens com o 

objetivo de padronizar os ajustes para os resultados desejados. O polímero escolhido foi a 

polianilina. A polianilina é um polímero que, a partir de tratamentos de dopagem, pode chegar 

a características semelhantes intrínsecas às de um material semicondutor a condutor. A PAni 

merece atenção especial pela sua alta estabilidade química e térmica nas condições normais, 

pelo processo de polimerização e baixo custo (Pashchuk, 2005) o que tem permitido o estudo e 

a utilização desses polímeros conjugados em dispositivos, como diodos, sensores e transistores 

(Horowitz et al., 1999). Foram utilizadas soluções de PAni em quatro concentrações diferentes, 

1 mg/mL, 5 mg/mL, 10 mg/mL e 20 mg/mL. Para cada concentração foram aplicadas quatro 

porcentagens de dopagem da PAni, 0% (não dopada), 25%, 50%, 75% e 100%. As soluções de 

PAni utilizadas nos testes juntamente com suas concentrações e dopagens, estão dispostas na 

Tabela VI.3. 

As porcentagens de dopagem são relativas ao maior valor de dopagem alcançado neste 

trabalho que, foi considerada a dopagem máxima resultante dos cálculos para concentração de 

suspensão de PAni e agente dopante, CSA. 

 

Tabela VI.3 - Concentrações e dopagens das soluções de PAni. 

 

Lâminas de vidro, folhas de poliestireno comercial (PS) e folhas de papel ofício comum 

foram utilizados como substratos para impressão das soluções de polianilina. Os substratos de 

vidro receberam o tratamento físico de limpeza acetona seguido de álcool isopropílico 

aquecidos. Já o PS (transparência para impressora à jato de tinta) e os substratos de papel 

receberam os tratamentos físicos descritos no capítulo 4.  

A Tabela VI.4 apresenta os substratos usados como base para as soluções impressas e 

seus respectivos tratamentos. 

SOLUÇÕES DE PAni 

Concentração [mg/mL] 
45�67�8 958 :;( =

massa de CSA
massa PAni + massa CSA 

 . 100% 

1 

0 25 50 75 100 5 
10 
20 



69 

 

Tabela VI.4 - Substratos e tratamentos de limpeza utilizados. 

SUBSTRATOS TRATAMENTOS DE LIMPEZA 

Vidro Acetona + Álcool Isopropílico 

PS Álcool Isopropílico + Jato de ar 

Papel Jato de ar 
 

Os substratos rígidos são feitos de lâminas de vidro, não lapidadas, lisas, para 

fotomicroscopia cuja espessura é de 1,1 mm (± 0,1 mm). Essas lâminas foram limpas em 

acetona quente seguido de álcool isopropílico em ebulição e levadas para secagem em estufa a 

uma temperatura de 50°C durante 30 minutos. Esse método permite a remoção de eventuais 

impurezas orgânicas e sinais de umidade na superfície dos substratos. O PS é um termoplástico 

muito utilizado em embalagens de alimentos e copos descartáveis. O poliestireno foi utilizado 

neste trabalho devido a possibilidade do seu aproveitamento como matriz passiva para a 

fabricação de sistemas diversificados visando, sobretudo, a confecção de filmes flexíveis, 

autossustentáveis, atóxicos e de baixo custo R$ (4,00/kg), para fabricação e caracterização de 

novos sensores bem como de dispositivos eletrônicos orgânicos. Já os substratos de papel 

ofício, para InkJets, foram utilizados para comparação com os testes realizados com solução de 

corante para impressora comercial e, para eventuais discussões e comparações acerca de 

resultados obtidos com o SiEO e com as InkJets. Esses substratos passaram por um processo 

de limpeza com jato de ar sob uma pressão constante. 

 

6.2.1. Ajustes dos parâmetros 

 

Na Figura 6.11 observa-se curvas comparativas entre os testes realizados com solução de 

corante (cujos resultados estão na etapa 1 do mapeamento) e de PAni não dopada e com 

dopagem máxima em CSA com concentração de 20 mg/mL de acordo com os ajustes aplicados 

à impressora (SiEO), variando um parâmetro por vez e mantendo os demais fixos para cada 

impressão realizada. Os parâmetros de ajuste são Ton, Toff, velocidade e pressão. As amostras 

ajustadas sem pressão aplicada resultaram em gotas de tamanhos variados seguindo, porém, 

uma tendência na dimensão. Os resultados de impressões realizadas com pressão aplicada, por 

sua vez, apresentaram filmes finos de larguras proporcionais aos ajustes desse parâmetro. 

Conclui-se, portanto, que a pressão é um fator determinante para os resultados de impressão. 

As dimensões foram realizadas com escala de 10 mm, apropriada para medidas em microscópio 

óptico. 



70 

 

 

Figura 6.11 - Curvas comparativas de testes com Tinta, PAni e PAni dopada em 100% com CSA. 
 

 

As curvas das Figuras 6.12 e 6.13 apresentam os resultados obtidos com as soluções de 

PAni não dopada, em concentrações de 1, 5 10 e 20 mg/mL, e em dois tipos de substratos 

diferentes, vidro e PS. Podemos observar que na maioria dos casos houve uma tendência de 

tamanho resultantes quanto aos substratos de vidro e PS para soluções de PAni com 

concentração até 10 mg/mL. Acima desse valor, essa tendência praticamente deixa de existir, 

dando lugar a uma maior diferença nos valores medidos na qual as curvas se afastam.  

 
Figura 6.12 - Soluções de PAni não dopada em concentrações de 1, 5, 10 e 20 mg/mL depositadas em 
dois tipos de substratos: vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 
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Figura 6.13 - Soluções de PAni não dopada em concentrações de 1, 5 10 e 20 mg/mL depositadas em 
dois tipos de substratos: vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
 

Para investigar o comportamento das soluções de PAni em relação à de corante, levando 

em consideração a concentração da suspensão de polianilina que mais se aproximou das 

características da solução de tinta utilizada, concentração de 20 mg/mL, foram levantadas 

curvas comparativas para os filmes obtidos sobre os substratos de vidro e de PS. Os resultados 

obtidos com as curvas das Figuras 6.12 e 6.13 foram analisados e divididos em duas curvas que 

são mostradas nas Figuras 6.14 e 6.15, de acordo com os ajustes de impressão aplicados à 

válvula de injeção como a frequência (Ton e Toff), Figura 6.14 (a; b) e, velocidade e pressão, 

Figura 6.15 (a; b). 

 
Figura 6.14 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni não dopada a 20 mg/mL de concentração 
depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) de Toff. 
  

A partir dos resultados apresentados na Figura 6.14 observa-se uma tendência nas 

proporções de filme/gota obtidos pela deposição das soluções em diferentes substratos (Vidro, 

PS) através da máquina SiEO. Apesar dos tamanhos resultantes aumentarem 

proporcionalmente para cada tipo de substrato de acordo com os parâmetros aplicados à 

máquina, é notório que os maiores tamanhos se encontram nas deposições sobre PS, 
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demonstrando, assim, que esse tipo de substrato apresenta um maior espalhamento em sua 

superfície. Esta análise foi realizada com suspensão de PAni não dopada e, com 20 mg/mL. 

Resultado semelhante pode ser observado na Figura 6.15 para dimensões resultantes de 

impressões com variação de velocidade e pressão. As curvas mostram uma tendência de valores 

nos substratos de poliestireno e vidro em praticamente todos os valores de velocidade, sendo o 

PS, o substrato de maior molhabilidade com amostras de maiores dimensões. Já as amostras 

impressas com pressão aplicada apresentaram comportamentos diferentes. Observa-se que 

apenas, no valor de 5 psi de pressão é que as dimensões dos substratos são semelhantes.  

 

Figura 6.15 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni não dopada a 20 mg/mL de concentração 
depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
 

As curvas das Figuras 6.16 e 6.17 apresentam os resultados obtidos com as soluções de 

PAni com dopagem de 25% com CSA, ou seja, semicondutiva com concentrações de 1, 5, 10 

e 20 mg/mL e, em substratos de vidro  e PS variando-se um parâmetro por vez.  

 

Figura 6.16 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 25% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 e 
20 mg/mL depositadas em dois tipos de substratos: vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 
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Figura 6.17 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 25% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos: de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 

  
 

Os resultados obtidos com as curvas das Figuras 6.16 e 6.17, para concentração da 

solução de impressão de 20 mg/mL, foram analisados e detalhados para comparação em duas 

curvas mostradas nas Figuras 6.18 e 6.19 de acordo com a frequência aplicada à válvula de 

injeção, a pressão e a velocidade do teste. 

 

 
Figura 6.18 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 25% com CSA) 
e 20 mg/mL de concentração depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 
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resultantes aumentarem proporcionalmente para cada tipo de substrato novamente é possível 

observar que as maiores dimensões (diâmetro da gota e largura do filme) se encontram nas 

deposições sobre PS, confirmando assim, a maior molhabilidade da superfície desse substrato 

em relação ao substrato de vidro. Nestas amostras foi utilizada suspensão de PAni com                

20 mg/mL dopada com CSA em 25%. 
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Figura 6.19 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 25% com CSA) 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
 

As curvas mostradas nas Figuras 6.20 e 6.21, por sua vez, apresentam os resultados 

obtidos com as soluções de PAni com dopagem de 50% com CSA, com concentrações de 1, 5, 

10 e 20 mg/mL, e em dois tipos de substratos diferentes, vidro  e PS. 

 
Figura 6.20 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 50% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 

 
Figura 6.21 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 50% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
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Novamente analisando o comportamento das soluções de PAni em relação à de corante, 

os resultados obtidos com a curva das Figuras 6.20 e 6.21 foram detalhados em duas curvas que 

são mostradas na Figura 6.22 de acordo com a frequência aplicada à válvula de injeção com 

suspensão de PAni com 20 mg/mL, e dopada com CSA em 50%. 

 

Figura 6.22 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 50% com CSA) 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 
 
 

Os resultados apresentados na Figura 6.22 mostram, novamente, uma semelhança nas 

proporções dos tamanhos de filme/gota obtidos pela deposição das soluções em diferentes 

substratos (vidro, PS) através da máquina SiEO. Uma característica que chamou a atenção foi 

que, para valores aplicados de Ton = 10 ms e Toff = 16 ms, as dimensões apresentaram maior 

similaridade para filmes/gotas depositadas em substratos de vidro (38 µm) e PS (48 µm). 

A Figura 6.23 também mostra resultados que apresentaram semelhanças nas proporções 

de filme/gota obtidos através da impressora para ajustes de velocidade e pressão. 

 

Figura 6.23 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 50% com CSA) 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
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Um comportamento similar ao da Figura 6.19 foi observado na curva da Figura 6.23, na 

qual as maiores dimensões encontram-se nas deposições sobre PS, reforçando o maior grau de 

molhabilidade na superfície desse tipo de substrato, e a tendência das curvas apresentadas que 

mantêm certa proporcionalidade para pressões de 2 e 5 psi, aumentando o valor medido 

(diâmetro, largura) com pressão aplicada de 7 psi. Assim como nas Figuras 6.15 e 6.19, o 

material impresso foi uma suspensão de PAni com concentração de 20 mg/mL dopada com 

CSA em 50%. 

As curvas das Figuras 6.24 e 6.25, por sua vez, apresentam os resultados obtidos com 

as soluções de PAni, aplicando dopagem de 75% com CSA, ou seja, condutiva com 

concentrações de 1, 5, 10 e 20 mg/mL e, novamente, em substratos de vidro e PS. Uma 

tendência pode ser observada mais facilmente na curva da Figura 6.24(b) para o período em 

nível baixo aplicado ao sistema. Já para velocidade e pressão controladas, o comportamento é 

mais equilibrado, com poucos desvios e apresentando dimensões variadas em cada curva 

(Figura 6.25 (a; b)). 

 
Figura 6.24 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 75% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton, e (b) Toff. 

 
Figura 6.25 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 75% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
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Nesse contexto, os resultados obtidos com a curva das Figuras 6.24 e 6.25 foram 

analisados e detalhados em duas curvas mostradas nas Figuras 6.26 e 6.27 de acordo com as 

frequências aplicadas à válvula de injeção e também de acordo com os ajustes de velocidade e 

pressão do sistema.  

 

Figura 6.26 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 75% com CSA) 
e 20 mg/mL de concentração depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton e (b) Toff. 

 
 

Os resultados apresentados na Figura 6.26 também mostraram semelhança nas 

proporções dos tamanhos de filme/gota após impressão em substratos de vidro e PS através da 

máquina SiEO. Uma característica que chamou a atenção foi que para valores de Ton e Toff 

aplicados no tempo de 10 ms, os resultados ficaram mais próximos, em torno de 47 µm, para 

os tamanhos de filmes/gotas depositadas em substratos de vidro e PS apresentando maiores 

dimensões resultantes.  

Já as curvas da Figura 6.27 apresentaram semelhança nas proporções dos tamanhos de 

filme/gota obtidos pela deposição das soluções em diferentes substratos (vidro, PS) tomando 

como base os parâmetros de pressão (Figura 6.27a), e de velocidade (Figura 6.27b).  

 

Figura 6.27 - Resultados obtidos a partir da suspensão de PAni condutiva (dopagem de 75% com CSA) 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
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As curvas das Figuras 6.28 e 6.29 apresentam os resultados obtidos com as soluções de 

PAni, aplicando dopagem de 100% com CSA, ou seja, condutiva com concentrações de 1, 5, 

10 e 20 mg/mL e, novamente, em dois tipos de substratos diferentes, vidro e PS. 

 

Figura 6.28 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 100% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton e (b) Toff. 
 
 

 

Figura 6.29 - Soluções de PAni condutiva (dopagem de 100% com CSA) em concentrações de 1, 5, 10 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e (b) pressão. 
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concentrações de solução de impressão de 20 mg/mL. 
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Figura 6.30 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 100% com CSA) 
e 20 mg/mL depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) Ton e (b) Toff. 

 

Os resultados apresentados na Figura 6.30 também mostraram semelhanças nas 

proporções dos tamanhos de filme/gota obtidos. Na primeira curva (Figura 6.30a) observa-se 

uma tendência mais proporcional no aumento dos valores, porém a segunda curva               

(Figura 6.30b) mostrou-se mais irregular quanto a essas diferenças. Isso pode ocorrer devido à 

instabilidade das soluções de PAni após início do processo de impressão que têm sua 

viscosidade alterada com o decorrer do tempo de ejeção das soluções. 

Já o comportamento das curvas de acordo com ajuste de pressão e velocidade         

(Figura 6.31 (a; b)), mais uma vez, demonstraram linearidade nos patamares, sendo que os 

valores de maior pressão chegam a dimensões dez vezes maiores que os valores de velocidade, 

um parâmetro importante para decidir a espessura do filme orgânico. 

 

Figura 6.31 - Resultados obtidos a partir de soluções de PAni condutiva (dopagem de 100% com CSA) 
e 20 mg/mL de concentração depositadas em substratos de vidro e PS. Variação de (a) velocidade, e   
(b) pressão. 
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Com esses resultados foi possível gerar uma metodologia e padronizar as impressões a 

partir de soluções orgânicas para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos orgânicos 

utilizando a máquina SiEO com pouco desperdício de material, maior confiabilidade da 

estrutura do filme obtido, e o que torna essa impressora ainda mais atraente, o baixo custo de 

fabricação. 

As propriedades físicas das soluções líquidas utilizadas para impressão, em particular 

sua viscosidade e sua tensão superficial, foram levantadas a fim de complementar o 

mapeamento da impressora. Esses resultados estão apresentados no tópico 6.3. 

 

6.3.  Caracterização das Soluções de Corante e PAni 

 

Finalmente, o conhecimento das soluções utilizadas no trabalho é fundamental para o 

mapeamento da máquina e comparação de resultados. Assim, medidas de viscosidade e tensão 

superficial da tinta e soluções poliméricas de PAni foram realizadas tornando possível a 

compreensão do processo de fluidez das soluções através da válvula de injeção como também 

a sua aderência aos substratos. 

 

6.3.1. Viscosidade 

 

Foram levantadas medidas de viscosidade das tintas comerciais utilizadas pelas impressoras à 

jato de tinta para se obter uma faixa de trabalho na qual as soluções poliméricas pudessem ser 

preparadas. Foram medidos os valores de viscosidade da solução de corante e do NMP para 

análise comparativa da viscosidade do solvente em relação à viscosidade do corante. Foram 

obtidos 60 pontos para cada medida. Como critério para seleção dos pontos válidos foi adotada 

a leitura do valor relativo. Da mesma forma, foram obtidas as viscosidades para as soluções de 

polianilina “dissolvida” em NMP para diferentes concentrações, sob as mesmas condições de 

temperatura utilizadas para a medida da solução de corante. 

  

6.3.2. Tensão Superficial  

 

Assim como as medidas de viscosidade, também foram realizadas medidas de tensão superficial 

da solução de corante comercial utilizado nas impressoras à jato de tinta, para levantamento da 
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faixa de trabalho onde as soluções poliméricas pudessem ser preparadas relacionando estes 

limites aos estabelecidos pelas medidas de viscosidade. Foram realizadas três medidas para 

cada quantidade de solução de corante utilizando o valor médio como critério para a seleção 

dos pontos. Com base nos dados obtidos com o estudo do corante e do solvente, após o preparo 

das soluções, foram medidos os valores de tensão superficial também para as soluções de 

polianilina em NMP para diferentes concentrações, sob as mesmas condições utilizadas nas 

medidas anteriores.  

A Tabela VI.5 apresenta os valores de viscosidade em mPa.s, bem como os valores de 

tensão superficial em mili Newtons por metro (mN/m) obtidos para cada “solução” de tinta e 

polianilina. 

 

Tabela VI.5 - Medidas de viscosidade e tensão superficial das soluções de PAni dissolvida em 
NMP em diferentes concentrações, comparadas aos valores de trabalho da tinta. 
 

 

MATERIAIS 
VISCOSIDADE 

(mPa.s) 

TENSÃO 
SUPERFICIAL 

(mN/m) 
Solução de corante 3,67 35,1 
PAni 1mg/mL 2,63 39,6 
PAni 5mg/mL 2,73 40,7 
PAni 10mg/mL 2,81 41,5 
PAni 20mg/mL 4,13 42,3 
NMP solvente 2,49 40,1 

 

As medidas de viscosidade e tensão superficial das soluções apresentadas na                                       

Tabela VI.5 são aplicáveis à impressora. Dos valores de viscosidade apresentados para a PAni, 

o que mais se aproxima da viscosidade da solução de corante é a solução com concentração de 

20 mg/mL sendo, esse valor usado como parâmetro de comparação entre os mapeamentos 

realizados com solução de corante e o polímero. Diferentes soluções, cujas medidas de 

viscosidade e tensão superficial se encontrem dentro ou próximas a essa faixa de valores 

também podem ser utilizadas como material de impressão. 

 

6.3.3. Medida do Ângulo de Contato 

 

A análise por ângulo de contato pode oferecer informações importantes sobre o comportamento 

de superfícies e também das soluções. Para que os resultados sejam confiáveis, é necessário que 

as superfícies sejam lisas, limpas e homogêneas de acordo com o mesmo processo utilizado nas 
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amostras antes da impressão das soluções sobre elas. Para isso foi aplicado às lâminas o 

tratamento químico RCA básico. Esta análise pôde determinar a molhabilidade da “solução” 

utilizada. A obtenção do ângulo de contato, como descrito no capítulo 5, é mostrada através da 

microscopia óptica na Figura 6.32. 

 

Figura 6.32 - Fotomicroscopia dos ângulos de contato das “soluções” de (a) corante e (b) PAni               
(20 mg/mL).  
 

 

A Figura 6.32 e a Tabela VI.6 mostram resultados de ângulo de contato, onde é possível 

observar que a PAni apresentou grau de molhabilidade superior à molhabilidade da solução de 

corante.  

A Tabela VI.6 mostra as medidas obtidas através da técnica utilizada para obtenção do 

ângulo de contato da “solução” de corante e PAni (20 mg/mL) descrita no Capítulo 3.  

 

Tabela VI.6 - Valores dos ângulos de contato obtidos através da microscopia óptica. 

Soluções Ângulo de contato 
Corante 45° 

PAni (20 mg/mL) 29° 

 

Observa-se pela Tabela VI.6 que a PAni apresentou, em alta concentração, um valor de 

ângulo de contato (aproximado) 36% menor que o valor medido para a solução de corante, ou 

seja, a polianilina altamente concentrada, apresenta caráter de maior espalhamento que o 

corante. De maneira comparativa é apresentada uma tabela com valores resultantes das medidas 

de filmes/gotas ejetadas através da SiEO de acordo com os ajustes realizados para mapeamento 

e, consequentemente, o conhecimento da funcionalidade da impressora. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Ө Ө 
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6.4. Discussão Parcial dos Resultados 

 

De acordo com a Tabela VI.7, é possível analisar o comportamento da máquina para cada 

solução utilizada e controle dos parâmetros aplicados. É evidente uma aproximação dos valores 

resultantes dos tamanhos de filmes/gotas ejetados entre soluções de corante e de polianilina 

concentrada em 20 mg/mL 100% dopada em praticamente todos os testes realizados. Já a PAni, 

como material isolante, apresentou resultados bem diversificados, ora semelhantes aos valores 

obtidos pela solução de corante, ora semelhante aos valores obtidos pela PAni condutiva. Dessa 

forma esses resultados serviram para a montagem da metodologia aplicada em cada objetivo de 

deposição, de acordo com a geometria, o volume, o tamanho e a espessura dos filmes para cada 

aplicação específica. 

 

Tabela VI.7 - Valores resultantes de testes realizados com a impressora SiEO. 

 

PARÂMETROS 

VARIÁVEIS 

DIÂMETRO/LARGURA [µm] 

PARÂMETROS CONSTANTES 
 

Tinta 

PAni20mg/mL  

Não 
dopada 

Condutiva Ton 

[ms] 

Toff 

[ms] 

Pressão 
[psi] 

Velocidade 
[cm/s] 

Substrato 

 

Ton = 4 ms 1500 3000 1500 V 9 -- 20 cm/s Papel 

Ton = 7  ms 2500 4700 2000 V 9 -- 20 cm/s Papel 

Ton = 10 ms 1000 4500 2800 V 9  -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  2 ms 1000 1500 2000 7 V -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  9 ms 800 3500 2000 7 V -- 20 cm/s Papel 

Toff  =  16 ms 900 2500 4400 7 V -- 20 cm/s Papel 

Vel. = 15 cm.s-1 800 1800 2000 7 9 -- V Papel 

Vel. = 25 cm.s-1 800 2000 3000 7 9  -- V Papel 

Vel. = 35 cm.s-1 700 2000 2200 7 9  -- V Papel 

Pressão = 2 psi 7000 11000 13000 7 9 V 20 cm/s Papel 

Pressão = 5 psi 7000 10000 16500 7 9 V 20 cm/s Papel 

Pressão = 7 psi 7000 10000 16500 7 9  V 20 cm/s Papel 

Subs. = Vidro ST 7500 5000 6000 7 9 -- 20 cm/s V 

Subs. = Vidro T 600 5000 6000 7 9  -- 20 cm/s V 

Subs. = PS 1300 7500 8000 7 9  -- 20 cm/s V 
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Em síntese, os resultados mostrados na Tabela VI.7 são conclusivos para a fabricação 

dos dispositivos poliméricos apresentados como um dos principais objetivos desse trabalho.         

É possível perceber a grande diferença de dimensão entre os resultados de filmes/gotas das 

impressões que não sofreram qualquer pressão no sistema e das que tiveram pressão aplicada. 

Essa dimensão remete, também, à geometria do material resultante (Tinta/PAni) impresso, visto 

que as amostras com ausência de pressão formaram gotas de solução nos substratos. Já as 

amostras cuja pressão foi ajustada em três valores distintos (2, 5 e 7 psi), formaram filmes finos 

de tinta ou PAni. Dessa maneira podemos concluir que para a manufatura dos dispositivos 

orgânicos como os resistores, capacitores e indutores, bem como dos sensores de gás, será 

necessário aplicar ao sistema algum dos valores de pressão que já foram conclusivos dentro de 

uma faixa de utilização. Testes também concluíram que fora dos valores definidos como 

“ideais” (2, 5 e 7 psi), os resultados não mostraram diferença significativa e, portanto, seria 

desnecessário aplicar outros ajustes de pressão. Assim, determinou-se que os ajustes para a 

fabricação dos dispositivos seriam: período em nível alto de 7 ms, período em nível baixo de   

9 ms, velocidade de movimentação em torno de 20 cm.s-1 e, finalmente, pressões de 2, 5 e 7 psi. 
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CAPÍTULO 7   

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ORGÂNICOS FABRICADOS 

COM O SiEO 

 

Esse capítulo apresenta resultados de filmes de polianilina semicondutiva aplicados num 

primeiro momento em dispositivos sensores e posteriormente em dispositivos orgânicos 

condutivos, a saber: capacitores, indutores e resistores, e ainda as etapas de fabricação 

juntamente com a metodologia adotada. 

  

7.1. Sensores, Resistores, Capacitores e Indutores 

 

A impressora SiEO foi testada para várias aplicações que vão desde deposições de gotas de 

diferentes diâmetros e espaçamento até filmes com larguras e espessuras variadas. No entanto, 

os estudos foram direcionados para sensores, capacitores, indutores e resistores a fim de 

corroborar sua aplicação na fabricação desses dispositivos dentro da eletrônica orgânica 

impressa. Neste contexto, são apresentados os elementos resultantes das ejeções realizadas pela 

impressora polimérica. 

Para fabricação dos dispositivos via SiEO, foi utilizado o padrão obtido através do 

mapeamento dos valores de trabalho da máquina (impressão de soluções de PAni em 

concentrações variadas, não dopada e em diferentes níveis de dopagem) por meio de ajustes 

aplicados à válvula que definiram os tempos de fechamento e abertura da mesma, como: nível 

alto Ton = 7 ms (válvula fechada “T1”), e nível baixo Toff = 9 ms (válvula aberta “T0”) aplicados 

no circuito de controle do protótipo I. A forma de onda quadrada obtida através de um 

osciloscópio digital PICO ligado à impressora pode ser vista na Figura 7.1, cujo ajuste da 

frequência de trabalho ficou em torno de 62 Hz. Para fabricação dos sensores orgânicos, a 

pressão foi definida, inicialmente, em 2 psi, 5 psi e 7 psi, de acordo com ensaios realizados e 

mostrados no capítulo anterior. Já para os demais dispositivos fabricados (resistivo, indutivo e 

capacitivo), após análise criteriosa da resposta quanto à condutividade e sensibilidade dos 

sensores de PAni impressos, foi determinada a utilização de uma pressão de 7 psi ao sistema. 

Esse ajuste apresentou melhores resultados quanto à condutividade, à uniformidade e a 

reprodutibilidade em praticamente todas as amostras analisadas.  
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Figura 7.1 - Períodos aplicados para ejeção da PAni. Nível alto Ton = 7 ms (válvula fechada) e nível 
baixo Toff  = 9 ms (válvula aberta), respectivamente. 
 

Os parâmetros definidos foram aplicados para impressão do material dielétrico nos 

dispositivos capacitivo e indutivo, e para deposição de uma camada ativa de PAni em toda área 

composta sobre e entre (fissura de 0,5 mm entre os eletrodos) os contatos elétricos de tinta de 

prata no dispositivo resistor. A fabricação desses sensores é descrita no próximo item.  

 

7.1.1. Sensor 

 

A primeira etapa para fabricação de sensores flexíveis orgânicos é a impressão de filmes finos 

obtidos através da ejeção da solução pelo SiEO sobre substratos flexíveis de PS estampados 

com eletrodos de prata, seguida da caracterização da camada ativa de polímeros 

semicondutivos. Os eletrodos de tinta de prata foram depositados pelo método silkscreen a 

partir de uma máscara específica posicionada sobre uma tela de estampagem dando a forma dos 

eletrodos desejados. Para tanto, foi utilizada a Electrolube SCP silver conductive paint (da HK 

Wentworth Ltda.) que é uma tinta condutiva à base de prata para realização de reparos de trilhas 

em placas eletrônicas. Ademais, a confirmação da condutividade dos filmes torna-se essencial 

nesse trabalho como meio de confirmarmos sua possível aplicação na eletrônica orgânica. Esses 

resultados são apresentados no próximo capítulo.  
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A Figura 7.2 (a; b) mostra um esquema e uma fotografia da geometria da máscara 

utilizada no método de silkscreen para deposição e formação dos eletrodos de tinta de prata de 

que culminou com a fabricação do sensor flexível. 

 
Figura 7.2 - Forma geométrica resultante utilizada na confecção dos eletrodos de prata. (a) Esquema da 
máscara e (b) imagem fotográfica. 

 

Para impressão do sensor foi utilizada suspensão de PAni como camada ativa em 

dopagem máxima alcançada com CSA. Um esquema do processo de impressão para deposição 

do filme de PAni sobre substratos flexíveis de PS pela impressora SiEO é mostrado na        

Figura 7.3. 

 
Figura 7.3 - Representação do processo de impressão da suspensão de PAni via SiEO para fabricação 
do sensor orgânico. 
  

A Figura 7.4 mostra uma imagem obtida por microscopia óptica de um sensor fabricado 

com filme de PAni semicondutiva sobre eletrodos de tinta de prata previamente estampados em 

 

(b) 
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substrato flexível de poliestireno comercial via SiEO. A coloração “verde” é típica da 

polianilina quando em carácter condutivo. 

 
Figura 7.4 - Imagem de um sensor de PAni semicondutiva (dopagem máxima com CSA) depositada 
sobre um par de eletrodos de tinta de prata em substrato flexível obtida por MO. Ampliação de 80X. 
Redução de 50%. 
 

De acordo com a Figura 7.4 pode-se observar que o filme de PAni cobre toda a área do 

sensor de maneira homogênea, o que pode ser confirmado pelos resultados das análises elétricas 

e morfológicas apresentados no próximo capítulo, somando à uniformidade do filme impresso. 

 

7.1.2. Resistor 

 

Assim como o sensor, o resistor também foi fabricado utilizando tinta de prata na confecção 

dos contatos elétricos, e como elemento ativo usou-se a polianilina na sua forma condutiva 

(PAni a 20 mg/mL e dopagem máxima com CSA). O esquema de fabricação do resistor 

estampado sobre folha de poliestireno comercial (PS) bem como a imagem fotográfica da 

geometria desses contatos elétricos são mostrados na Figura 7.5 (a; b), respectivamente. Cada 

máscara utilizada possibilitou a construção de 20 resistores. 

 

 
Figura 7.5 - Confecção dos eletrodos de prata para fabricação dos resistores. (a) Esquema da máscara; 
(b) imagem fotográfica. 
 

Um esquema do processo de impressão para deposição da PAni sobre substratos 

flexíveis de PS pela impressora SiEO é mostrado na Figura 7.6, para melhor compreensão da 

técnica de fabricação do resistor. Uma fita de cobre é utilizada para isolar 50% de cada contato 

elétrico antes do início da impressão. É importante salientar que a pressão inicial sofrida pelo 

sistema é maior que os valores de pressão decorrentes durante o processo de impressão devido, 
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provavelmente, à vazão inicial. Ao longo da produção do lote, a pressão diminui devido à perda 

de carga que acarreta uma diminuição progressiva na vazão com uma significativa redução na 

espessura das amostras dos filmes impressos. Dessa forma, é possível afirmar que a pressão no 

sistema é um fator crítico que merece especial atenção no que tange ao controle desse parâmetro 

(ajustável) de fabricação do dispositivo. Uma das maneiras de se resolver este problema é 

aumentando a área de impressão sobre a amostra de forma a evitar a diferença de espessura em 

determinadas regiões do filme polimérico. 

 

Figura 7.6 - Esquema do processo de impressão da PAni via SiEO para fabricação do resistor orgânico. 
 

Também é possível observar pela Figura 7.6 que os contatos de tinta de prata são 

impressos em lotes de 10 amostras por vez, sendo inicialmente separadas por análise visual, 

optando-se pelas que apresentaram filmes uniformes ao longo dos lotes e, posteriormente, 

medindo-se a existência da condutividade através de valores de resistências obtidos. 

 

7.1.3. Capacitor 

 

O dispositivo capacitivo foi fabricado de duas maneiras. A primeira utilizando poliestireno (PS) 

da Inova para impressão do filme dielétrico e a segunda utilizando o Ecoflex®. Tanto o 

dielétrico de PS quanto o de Ecoflex® foram dissolvidos em clorofórmio na medida de 1,2 g de 

dielétrico para 12,3 mL de solvente. Essa proporção foi resultado de impressões testes na qual 

foram analisados o tempo de secagem das amostras e a resposta do substrato flexível de 

poliestireno a esse contato químico (com o clorofórmio) a fim de evitar possíveis problemas 

durante a fabricação dos dispositivos. Tinta de prata também foi utilizada para confecção das 
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placas planas e paralelas do capacitor. Uma foto das placas de tinta de prata após estampagem 

em substrato de PS é mostrada na Figura 7.7(b). 

 
Figura 7.7 - Conjunto de placas planas de tinta de prata estampadas em substrato flexível de PS para 
fabricação do dispositivo capacitor, (a) esquema, e (b) imagem fotográfica. 
 

Para facilitar o entendimento do processo de fabricação do dispositivo capacitivo, é 

apresentado um esquema da técnica utilizada (Figura 7.8). 

 

Figura 7.8 - Processo de impressão do filme dielétrico via SiEO para fabricação do capacitor. 
 

Essa técnica pode ser dividida em três momentos de produção sendo o primeiro a 

confecção da placa de tinta de prata sobre o PS comercial. O segundo trata da impressão do 

filme dielétrico (Ecoflex® ou PS) sobre a placa plana (Ag) pronta, e o terceiro, da estampagem 

da placa plana (Ag) superior sobre o filme impresso de material dielétrico após secagem. 
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7.1.4. Indutor 

 

O indutor foi fabricado utilizando tinta de prata na confecção da espira e, assim como na 

fabricação dos capacitores, dois tipos de materiais para uso como dielétrico, o poliestireno e o 

Ecoflex®. Uma imagem da primeira etapa de impressão é mostrada na Figura 7.9. Na etapa 

seguinte, uma camada de dielétrico é impressa a fim de isolar partes da espira que deverão, 

posteriormente, receber uma camada de tinta de prata para unir as extremidades internas da 

espira. Por fim, uma trilha de tinta de prata foi confeccionada para unir a ponta do centro à outra 

extremidade da espira, formando assim o elemento indutivo. 
 

 

Figura 7.9 - Imagem da espira do dispositivo indutivo estampada com tinta de prata. (a) Esquema, e  
(b) imagem fotográfica. 
 

Para melhor compreensão desse processo, um esquema da fabricação do indutor, 

também dividido em etapas de produção, é apresentado na Figura 7.10. A máscara da espira foi 

confeccionada em folha de poliestireno comercial para formação da geometria projetada. 

 

 

Figura 7.10 - Esquema do processo de impressão do filme dielétrico via SiEO para fabricação do 
indutor. 
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7.2. Discussão Parcial dos Resultados 

 

Nesse capítulo foram expostas as metodologias utilizadas para fabricação dos dispositivos 

orgânicos através do SiEO e que juntamente com os resultados obtidos no Capítulo 8, 

demonstram a utilização da máquina como nova ferramenta de impressão dentro da tão 

almejada área da eletrônica orgânica impressa. Em síntese, esse equipamento de impressão de 

filmes poliméricos deu início a uma série de dispositivos eletrônicos, tais como sensores, 

resistores, capacitores e indutores fabricados a baixo custo, dentro dos padrões de grandezas 

micrométricas, com baixo desperdício de material e ainda apresentando alta resistência química 

aos solventes das soluções ejetadas. Outra vantagem da impressora é a interface amigável do 

equipamento com o operador o que possibilita sua utilização por pessoas leigas para esse tipo 

de trabalho. Com o objetivo de prosseguir na análise das amostras fabricadas e, dessa forma, 

ratificar a metodologia aqui apresentada, realizou-se a caracterização morfológica, estrutural, 

química e elétrica dos dispositivos. Tais análises são mostradas no próximo capítulo e abrem 

precedente para investimentos neste tipo de tecnologia de impressões de grandes áreas             

(até 10 cm2) que pode ser uma porta para o avanço da eletrônica orgânica impressa no país. 

 Para facilitar o acompanhamento em relação aos ajustes médios de impressão que serão 

utilizados na fabricação dos dispositivos apresentados é mostrada a Tabela VII.1. 

 

Tabela VII.1 - Ajustes médios de impressão resultantes de testes realizados com a       
impressora SiEO. 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍMEROS 

PARÂMETROS DA IMPRESSORA 

SUBSTRATO 

 
Ton 

[ms] 

Toff 

[ms] 

Pressão 
[psi] 

Velocidade 
[cm/s] 

PAni 7 9 2; 5; 7 20 cm/s Poliestireno comercial 

Ecoflex® 7 9 2; 5; 7 20 cm/s Poliestireno comercial 

PS 7 9  2; 5; 7 20 cm/s Poliestireno comercial 
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Para melhorar a compreesão quanto aos parâmetros utilizados no Capítulo 8 é 

apresentada a seguinte nomenclatura: 

 

Modelo aplicado �  SOLUÇÃO: SUBSTRATO: Ton:Toff:Velocidade:Pressão﴿%Dopagem  

 

Onde: 
 

� SOLUÇÃO: “solução” de impressão (PAni; PS; Ecoflex®) 

� SUBSTRATO: tipo de substrato utilizado, PAPEL; VIDRO; POLIESTIRENO (PS) 

Sendo: VIDRO ST, vidro sem tratamento de limpeza e VIDRO T, com tratamento de limpeza. 

� Ton: período em nível alto, tempo em que a válvula permanece fechada 

� Toff: período em nível baixo, tempo em que a válvula permanece aberta 

Sendo que, o Tempo de resposta: Ton varia de 4 a 10 ms e, Toff de 2 a 16 ms 

� Velocidade: velocidade de movimentação de impressão que varia de 15 a 35 cm.s-1 

� Pressão: pressão aplicada ao sistema de impressão, com variação de 2 a 7 psi 

� %Dopagem: porcentagem de dopagem da suspensão de PAni 
 
 
 

 

 

Onde: PAni é a ““solução”” de impressão e 100% é a proporção de dopagem de PAni com 

CSA.  Já a pressão do sistema, que está em negrito, é a variável controlada em 7 psi. 

 

 

                                 

(Em ambos exemplos, a concentração de amônia assim como sua variável estão em negrito) 

 

 

 

PAni: PS: 7:9:20:7﴿100%    

Sensor NH3:27 ppm 

PAni: PS: 7:9:20:5﴿100% 

Sensor NH3:V 

PAni: PS: 7:9:20:5﴿100% 
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CAPÍTULO 8   

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, ESTRUTURAL 

QUÍMICA E ELÉTRICA DOS FILMES E DISPOSITIVOS 

FABRICADOS 

 

Nesse capítulo são apresentados e discutidos os resultados da caracterização morfológica, 

estrutural, química e elétrica dos filmes de PAni obtidas por MEV, EDS e medidas elétricas DC 

e AC, e medidas RLC. Todas estas técnicas foram utilizadas no sentido de analisar a 

uniformidade, a distribuição da “solução” e a dimensão da espessura na matriz polimérica de 

PAni bem como a relação com as propriedades elétricas que definem o comportamento dos 

dispositivos impressos. Neste contexto, todas estas informações foram corroboradas às 

propriedades elétricas desses materiais e são essenciais para entender o sistema desenvolvido.  

 

8.1. Análise via MEV e EDS dos Materiais e Filmes Impressos 

 

A morfologia da superfície dos filmes de PAni, a caracterização estrutural e a análise química 

dos materiais empregados, foram monitoradas via análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) juntamente com a espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Os resultados 

destas análises serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

8.1.1. Análise Morfológica e Estrutural por MEV e EDS dos Materiais Empregados 

            

Para identificar os materiais utilizados nos dispositivos fabricados, foram realizadas análises 

por microscopia eletrônica de varredura em áreas específicas das amostras, como mostra a 

Figura 8.1. Mapeamentos por elementos químicos das amostras via EDS, referentes à 

polianilina e ao poliestireno (Figura 8.2 (a; b)), respectivamente. Os mapeamentos mostram 

alguns elementos de impurezas nas amostras que, provavelmente, estavam presentes no 

ambiente de trabalho durante a produção dos dispositivos. Já os mapeamentos das demais 

amostras de tinta prata (Figura 8.2c) e agente dopante CSA (ácido canforsulfônico),             

Figura 8.2(d), cuja fórmula é C10H16O4S, mostram a presença de elementos constituintes dos 

compostos apresentados, tais como: carbono (C) e enxofre (S). 
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Figura 8.1 - Fotomicrografias de superfície de: (a) PAni 20 mg/mL, (b) poliestireno comercial (PS),        
(c) tinta de prata, e (d) agente dopante - CSA. 
  

A Figura 8.2 mostra as fotomicrografias de superfície obtidas por espectroscopia de 

dispersão de energia (EDS) das amostras de PAni, poliestireno (PS), tinta de prata, e agente 

dopante CSA, respectivamente. Tais figuras são mapeamentos digitais realizados por EDS onde 

a intensidade de cor é proporcional à presença do elemento químico em questão. 
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Figura 8.2 - Fotomicrografias de superfície obtidas por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) das 
amostras de: (a) PAni, (b) poliestireno comercial - PS, (c) tinta de prata, e (d) agente dopante CSA. 
 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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Para medida de espessura dos filmes de PAni impressos usados na fabricação de 

sensores orgânicos foi escolhida uma região específica no centro da amostra (para o caso dos 

sensores, uma região onde não havia filme de tinta prata) a fim de evitar possíveis erros que 

pudessem dificultar a análise da PAni e do filme de prata. Essa análise é corroborada também 

pelo sistema utilizado para a microscopia, seja de elétrons secundários (SE) ou elétrons 

retroespalhados (BSE) que possuem métodos de captura de imagem bem definidos 

contribuindo, assim, para revalidar a fotomicrografia resultante de cada material. A utilização 

de nitrogênio líquido para aumento da fragilidade do material e posterior dobramento 

resultando em fratura dos filmes foi necessária devido à resistência destes ao dobramento. 

Ressalta-se que o substrato de PS comercial, mesmo sofrendo dobramento, depois de inserido 

em nitrogênio líquido, não sofreu fragilização que o levasse à ruptura.  

Salienta-se que a PAni é um material semicondutor, o que torna necessário o seu 

recobrimento com uma fina película de material que seja melhor condutor. Foi escolhida então, 

a técnica de deposição de íons (sputtering) que possibilitou a metalização da amostra a baixo 

vácuo e alta tensão, utilizando o ouro como material de metalização. Nesta técnica, os íons 

produzidos pela ionização de um gás erodem um alvo de metal (para o recobrimento), fazendo 

“chover” partículas atômicas do metal sobre a amostra, obtendo-se assim o desejado 

recobrimento.  A espessura final da película de ouro varia de, aproximadamente, 100 a 500 Ǻ, 

valor que não interfere nas análises de espessura das amostras que variam na ordem de grandeza 

de micrômetros (µm). 

Dedavid (2007) afirma que a imagem formada a partir do sinal captado na varredura 

eletrônica de uma superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem 

resulta da amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material 

da amostra. Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra, dentre os quais, os mais 

utilizados para obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários (SE) e/ou dos 

elétrons retroespalhados (BSE).  

A Figura 8.3 apresenta imagens obtidas por BSE de um dispositivo desenvolvido para 

atuar como sensor de gás fabricado com filme de polianilina, e de um capacitor fabricado com 

filme de Ecoflex® pelo sistema de injeção eletrônica de orgânicos. Na Figura 8.3(a) observa-se 

a estrutura de um sensor cujas imagens foram obtidas a partir de feixes de elétrons 

retroespalhados após criogenia, dobramento e fratura do filme. Observa-se ainda, a partir desta 

figura, a uniformidade do filme orgânico impresso sobre os eletrodos de prata, e parte desses 
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eletrodos sob o filme de PAni. Na Figura 8.3(b) é possível observar, com precisão, o filme de 

Ecoflex® e a camada de tinta de prata (placas planas) do capacitor impresso pelo SiEO. 

 

Figura 8.3 - Fotomicrografias de superfície obtida por feixe de BSE de: (a) pedaços de filme de PAni 
(parte central da amostra) do sensor de gás NH3 e (b) estrutura do capacitor com dielétrico de Ecoflex®, 
fabricados pelo SiEO. 

 
A partir da fotomicrografia apresentada na Figura 8.3(a) observou-se, também, que o 

substrato de poliestireno utilizado na fabricação do sensor de PAni para detecção de gás amônia 

permaneceu praticamente intacto, ou seja, não houve quebra ou rompimento desse material 

após tratamento térmico (mergulho em nitrogênio líquido) e dobramento. 

Para fabricação dos sensores de gás foram confeccionados 6 lotes de eletrodos de tinta 

prata estampados sobre folhas de poliestireno comercial, cada qual contendo 20 eletrodos, 

sendo que, para cada 2 desses lotes, pressões de aproximadamente 2 psi, 5 psi e 7 psi foram 

aplicadas ao sistema de impressão. Desses 120 eletrodos de tinta prata, aproximadamente 60 

eletrodos apresentaram resultados passíveis de análise, ou seja, um aproveitamento de 50%. 

Nas demais amostras, observou-se má formação dos eletrodos de prata, confirmada através de 

testes de continuidade de corrente e/ou rompimento e desuniformidade dos filmes impressos 

sobre os eletrodos, o que desabilitaria seu uso como dispositivo de detecção de gás num 

ambiente determinado. Ambas as impressoras (protótipo I e protótipo II) foram utilizadas na 

fabricação dos sensores sendo que, um maior número de resultados aproveitáveis (50% das 

amostras) foi observado nas amostras impressas pelo Protótipo II, atribuindo ainda a esse 

protótipo, um maior aproveitamento da “solução” utilizada (menor desperdício de material), 

bem como, um menor tempo de fabricação dos dispositivos. Para fabricação dos sensores foram 
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utilizadas 2 mL de suspensão de PAni para cada lote de eletrodos, ou seja, para cada                      

20 sensores. 

As microestruturas da superfície dos sensores de PAni impressos via SiEO em 

diferentes níveis de pressão são mostradas nas fotomicrografias obtidas por MEV e 

apresentadas nas Figuras 8.4, 8.5 e 8.6. As fotomicrografias das amostras foram escolhidas a 

partir de padrões médios obtidos das fotomicroscopias para cada parâmetro de pressão aplicada. 

Todas as amostras foram tratadas termicamente em nitrogênio líquido para aumento da dureza 

e, posteriormente, dobradas para que se discretizasse o filme de PAni. 

 Na Figura 8.4 observa-se a fotomicrografia obtidas por SE e realizada com MEV para 

determinação da espessura do filme de PAni impresso sobre os eletrodos de prata do sensor 

produzido. A região escolhida (entre os eletrodos) não possui tinta de prata. A pressão aplicada 

ao sistema de impressão foi de 2 psi. Foram preparadas de 10 mL a 15 mL de suspensão de 

PAni, e para cada ajuste de impressão foram utilizadas por volta de 2 mL totalizando, assim, 

15 mL de suspensão de polianilina visto que parte dessa “solução” foi ejetada fora da área dos 

eletrodos evitando-se, dessa forma, diferença na espessura do filme polimérico nesta área.          

A suspensão foi preparada a uma concentração de 20 mg/mL e, posteriormente, dopada com 

CSA em 100% a fim de torná-la condutiva. É importante salientar que essa concentração          

(20 mg/mL) foi escolhida porque acima desse valor torna-se difícil a filtragem do material,         

o que foi comprovado experimentalmente.  

 
Figura 8.4 - Fotomicrografia de superfície obtida por feixe de SE de uma área do filme de PAni do 
sensor de gás NH3 via SiEO, aplicando-se pressão de 2 psi. Espessura média do filme de 1,5 µm. 
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A espessura média observada de 20 amostras para a pressão especificada foi de 

aproximadamente 1,5 µm. Também é possível observar a uniformidade do filme de polianilina, 

tanto para o aspecto de distribuição de material quanto para a espessura do filme em diferentes 

regiões do sensor (Figura 8.4). 

Fotomicrografia de superfície obtida por SE do filme de PAni ejetado sobre PS com pressão 

aplicada de 5 psi após tratamento térmico em nitrogênio líquido e posterior dobramento do 

sensor fabricado são mostrados na Figura 8.5. A média da espessura de 20 amostras obtidas a 

partir desse parâmetro de impressão foi de aproximadamente 4,2 µm. Ainda é possível observar 

a uniformidade do filme de PAni do dispositivo. É notória a integridade do substrato de PS. 

 
Figura 8.5 - Fotomicrografia de superfície obtida por feixe de SE de uma área específica do filme de 
PAni do sensor de gás NH3 fabricado pela impressora SiEO, aplicando-se pressão de 5 psi ao sistema. 
Espessura média do filme: 4,2 µm.  

 

Na Figura 8.6 (a) e (b) observa-se as amostras de regiões centrais de um sensor cujo 

sistema de fabricação foi realizado com pressão aplicada de 7 psi. Nesta condição, pode-se 

observar uma diferença significativa de valor na espessura do filme de PAni em relação à 

análise da fotomicrografia da Figura 8.4. O valor da espessura chega a ser até mesmo maior que 

100% quando comparada às amostras com pressão aplicada de 2 psi. Este resultado é relevante 

para confirmar o mapeamento do equipamento de acordo com os parâmetros de impressão e 

tamanho dos filmes/gotas impressos que foram apresentados no Capítulo 6. A espessura média 
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observada foi de aproximadamente 5,6 µm. As fotomicrografias de superfície foram obtidas por 

elétrons secundários. 

 

 

(a) (b) 

 
Figura 8.6 - Fotomicrografias de superfície obtidas por feixe de SE de regiões centrais (a) e (b) da 
amostra do filme de PAni (sensor de gás NH3) fabricado pela impressora SiEO, e aplicando-se pressão 
de 7 psi ao sistema. Espessura média do filme de 5,6 µm. 
 
 

A Tabela VIII.1 apresenta os valores médios resultantes das espessuras dos filmes de 

PAni fabricados pelo SiEO e aplicados como elementos sensores em três pressões definidas. 

Foram observadas as medidas resultantes das amostras fabricadas pelas impressoras 

desenvolvidas (protótipo I e II) sendo, criteriosamente, selecionadas as que apresentaram maior 

reprodutibilidade, uniformidade do filme polimérico e cobertura completa da estrutura 

confeccionada. Para os valores de pressão aplicada de aproximadamente 2 psi, 5 psi e 7 psi, as 

medidas (médias) de espessura dos filmes resultantes foram de 1,5 µm, 4,2 µm e 5,6 µm, 

respectivamente. 

 

Tabela VIII.1 - Valores médios de espessuras dos filmes de PAni obtidas via SiEO. 

Pressão no sistema [psi] Espessura média do filme de PAni [µm] 

1° lote 2 psi  1,5 

2° lote 5 psi 4,2 

3° lote 7 psi 5,6 
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Além da medida de espessura, outras informações como uniformidade do filme e a 

resistência física do PS à ruptura também foram observadas. Dessa forma, é possível afirmar 

que os resultados das fotomicrografias das amostras de PAni corroboram a utilização desses 

materiais na fabricação de sensores orgânicos utilizando o SiEO. 

 A Figura 8.7 destaca a diferença química existente entre o filme (pedaço) de polianilina 

e a camada de prata (eletrodos) do sensor orgânico fabricado pelo SiEO em imagens obtidas 

por BSE com pressão de 7 psi aplicada ao sistema. 

 
Figura 8.7 - Fotomicrografias de superfície obtida por MEV com BSE de: (a) pedaços de filme de PAni, 
e (b) eletrodos de prata do sensor de gás NH3, fabricado pelo SiEO. 
 
 

O sensor fabricado pelo SiEO é um dispositivo no qual o filme de PAni é depositado 

em uma área praticamente coberta com tinta de prata (eletrodos). Essa região onde existe uma 

camada de prata adere uma maior quantidade do material impresso (superfície com menor grau 

de molhabilidade). 

A Figura 8.8, por sua vez, apresenta imagens por SE do filme de PAni do dispositivo 

resistor obtidas em áreas centrais da amostra com as medidas das espessuras desse filme. Esta 

amostra apresentou uma média de espessura de aproximadamente 2,2 µm. Esse valor é inferior 

ao valor obtido para a espessura da amostra da Figura 8.6 sob as mesmas condições de ajustes 

do equipamento de impressão, em especial da pressão aplicada ao sistema.  

 

 

 
 

(a) 

 

(b) 
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Fotomicrografias de superfície obtidas por elétrons secundários de filme de PAni 

(pedaços) impresso sobre contatos de tinta de prata utilizados na fabricação de resistores são 

apresentadas na Figura 8.8. A primeira imagem foi capturada com ampliação de 5 mil vezes 

mostrando uma área com maior número de aglomerado de filme de PAni. Já na segunda imagem 

da mesma amostra é possível observar, com maior aproximação, alguns pedaços de filme que 

se desprenderam do substrato após tratamento térmico com nitrogênio líquido e dobramento da 

estrutura. Um aumento de 15 mil vezes foi utilizado para captura dessa imagem.  

 

(a) (b) 

 
Figura 8.8 - Fotomicrografias de superfície obtida por feixe de SE de áreas específicas (a) e (b) de uma 
amostra de resistor de PAni fabricado via SiEO aplicando ao sistema uma pressão de 7 psi. Espessura 
média de 2,2 µm. 

 

O valor de aproximadamente 2,2 µm, inferior ao valor obtido para a espessura da 

amostra da Figura 8.6 pode ser explicado devido ao fato que o filme de polianilina mostrado na 

Figura 8.6 foi impressão em uma região do substrato com grande quantidade de tinta de prata, 

diferente da região onde o mesmo material foi impresso e é apresentado na Figura 8.8 na qual 

o filme é depositado, praticamente, em PS. O polímero impresso sobre o substrato de 

poliestireno apresentou maior espalhamento do filme de PAni. Isso porque a região onde o 

contato elétrico (de tinta de prata) recebeu uma camada de polianilina é seis vezes menor que a 

região depositada desse mesmo material sobre o PS. Assim, esse maior espalhamento 

provavelmente explica a menor espessura do filme impresso. 
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Também foram realizadas fotomicrografias dos capacitores e indutores fabricados cujas 

espessuras das camadas dos materiais dielétricos e da tinta de prata são mostradas nas       

Figuras 8.9, 8.10 e 8.11.  

A fotomicrografia da Figura 8.9 apresenta imagens de um capacitor composto por uma 

camada de dielétrico de poliestireno entre duas camadas de tinta de prata. As medidas de 

espessura levantadas foram: 5,47 µm, 12,56 µm e 18,36 µm, respectivamente. 
 

 
Figura 8.9 - Fotomicrografias de superfície obtida por BSE de filmes de: (a) tinta de prata, (b) PS, e        
(c) tinta prata e PS, com valores de espessura de 5,47 µm, 12,56 µm e 18,36 µm, respectivamente, do 
capacitor fabricado pelo SiEO. 
 

A Figura 8.10 apresenta fotomicrografias de superfície obtidas por elétrons 

retroespalhados de um filme de Ecoflex® impresso sobre contatos de tinta de prata utilizados 

na fabricação de capacitores a fim de se confirmar a família de material analisado.  

 

 
Figura 8.10 - Fotomicrografias de superfície obtida por BSE de filmes de: (a) Ecoflex®, e (b) tinta de 
prata com valores de espessura de 23,43 µm e 4,53 µm, respectivamente, do capacitor fabricado pelo 
SiEO. 
 

 

( b ) 

 

(a ) 

 

( c) 

 

 

(a) (b) 
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É notória a diferença de uniformidade e distribuição do filme em comparação ao mesmo 

dispositivo mostrado na Figura 8.9 que foi impresso com solução de poliestireno e clorofórmio. 

Nessa imagem (Figura 8.10) é possível observar a uniformidade do filme de Ecoflex® impresso 

usado na fabricação do capacitor. É importante salientar que, quando o feixe de elétrons incide 

sobre uma amostra de tinta de prata/PS, por interações eletrônicas feixe/amostra, esta apresenta 

um maior brilho proporcional às diferenças de números atômicos dos elementos químicos 

presentes na citada amostra. Frente às análises morfológicas das características estruturais, 

como uniformidade, resistência física e distribuição dos filmes de PS e Ecoflex® bem como a 

reprodutibilidade que são apresentadas, juntamente, com os resultados das caracterizações 

elétricas do próximo tópico, é possível uma contribuição que melhor explique o comportamento 

do dispositivo impresso. 

Da mesma forma, fotomicrografias de superfície obtidas por feixe de elétrons 

secundários (SE) e retroespalhados (BSE) de pedaços de filme de PAni impresso sobre contatos 

de tinta de prata e utilizados na fabricação de indutores são mostradas na Figura 8.11.                    

A espessura medida do filme dielétrico de Ecoflex® ficou em torno de 25 µm e o filme de tinta 

de prata cerca da metade desse valor, ou seja, 12 µm de espessura. 

 

Figura 8.11 - Fotomicrografias de superfície obtida por SE e BSE de filmes de (a) Ecoflex®, e (b) tinta 
de prata do indutor impresso. 
 

Por meio destas figuras pode-se perceber a dimensão de cada filme impresso via SiEO 

filmes com espessura da ordem 1,5 µm, 4,2 µm e 5,6 µm referentes à pressão aplicada ao 

equipamento de impressão na ordem de 2 psi, 5 psi e 7 psi, respectivamente para fabricação de 

 

(a) 

(b) 
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sensores de PAni de NH3 e de 2,2 µm, referente à pressão de 7 psi aplicada ao sistema para 

fabricação dos resistores orgânicos. Os ajustes de pressão seguiram o mapeamento da 

impressora que se apresenta bastante definido. Isto vem demonstrar que, à medida que a pressão 

do sistema aumenta, a espessura dos filmes se torna maior. Assim, pode-se notar que as 

fotomicrografias de todos os sistemas analisados mostram um aumento no volume de material, 

tanto para os filmes de PAni, quanto para os filmes de materiais dielétricos referentes, por 

exemplo, ao dispositivo capacitivo. Assim sendo, essas análises de fotomicrografia obtidas por 

MEV vêm complementar e corroborar as análises de condutividade dos dispositivos impressos 

que são descritas no próximo tópico e, realizadas por medidas elétricas dc e ac. 

 

8.2. Caracterizações Elétricas dos Dispositivos e Materiais Fabricados 

 

A fim de compreender o comportamento da PAni nas propriedades elétricas dos sistemas 

impressos, que é um dos objetivos principais deste trabalho, foram realizadas medidas elétricas 

por campo alternado e contínuo em função da pressão aplicada à válvula ejetora. Neste 

contexto, são apresentados e discutidos os resultados destas caracterizações elétricas 

correlacionando-as com as caracterizações morfológica, estrutural e química, previamente 

apresentadas e discutidas nos tópicos anteriores, para esclarecer as contribuições do 

equipamento ao sistema de eletrônica impressa aplicada neste trabalho. 

A caracterização elétrica dos filmes de PAni foi realizada por campo alternado (ac) por 

meio da técnica de espectroscopia de impedância e por campo contínuo (dc), através de curvas 

corrente vs tensão, ambas em função da pressão aplicada ao sistema de impressão desenvolvido. 

Todas as caracterizações foram realizadas com o objetivo de analisar a dimensão das espessuras 

dos filmes fabricados, da relação dessa medida com a condutividade dos dispositivos (sensores, 

capacitores, resistores e indutores) como também a resposta dos parâmetros aplicados ao 

equipamento de impressão desses materiais. 

 

8.2.1. Corrente x Tensão (I vs V) 

 

O comportamento da corrente (I) no estado estacionário em função da voltagem aplicada (V) é 

uma das características elétricas mais importantes a serem determinadas em um dispositivo, 

pois permite avaliar e obter desde os intervalos de operação como também a resposta desse 

dispositivo ao sistema aplicado. 
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A Figura 8.12 mostra as curvas I vs V do sistema PAni/prata para diferentes valores de 

pressão. O valor de pressão aplicado ao sistema se mostrou diretamente proporcional à 

condutividade. Neste contexto, os resultados das análises elétricas, como espectroscopia de 

impedância, e morfológicas, como microscopia eletrônica de varredura realizadas nos sensores 

de NH3 serviram para determinar o melhor ajuste de pressão aplicada ao sistema de impressão 

a fim de se obter maior condutividade e linearidade, que ficou em 7 psi. Assim, os dispositivos 

resistores bem como os capacitores e os indutores foram produzidos aplicando-se este valor de 

pressão. Em síntese, quanto menores os valores de pressão na “solução” ejetada, mais resistivos 

se mostraram os filmes para os parâmetros de trabalho determinados.  

 
Figura 8.12 - Curvas I vs V em escala linear, obtidas do resistor com pressão de 7 psi. R0 é a resistência 
elétrica da amostra e foi obtida por meio da Lei de Ohm. 

 

De acordo com a Figura 8.12 observa-se a dependência linear entre a corrente elétrica 

que flui pelo sistema e a tensão aplicada no resistor, i.e., comportamento ôhmico. Isso indica 

que o contato elétrico prata-filme comporta-se como neutro (Szymanski e Bak, 1986). Portanto, 

a resistência elétrica (R0) é obtida diretamente pela Lei de Ohm. O valor de resistência 

apresentado da ordem de 1,4  106 Ω, corroborou resultados levantados pelas curvas de 

espectroscopia de impedância e pelas medidas de resistência elétrica (R), indutância (L) e 

capacitância (C) dos dispositivos fabricados e que são mostrados nos próximos tópicos. 

A caracterização elétrica dc foi realizada em uma faixa de tensão de -5 a 5 V devido ao 

grau de resistividade da PAni semicondutiva dos filmes fabricados (Figura 8.13 e 8.21). 
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Figura 8.13 - Curvas I vs V em escala linear, obtidas dos sensores de PAni a uma pressão de (a) 2 psi, 
(b) 5 psi, e (c) 7 psi, aproximadamente. Ro é a resistência elétrica das amostras e foi obtida por meio da 
Lei de Ohm. 
 

A Figura 8.13 mostra as curvas I vs V do sistema sensor PAni/Ag onde foi definida 

como “P” a pressão aplicada ao sistema de impressão ajustada em três valores, sendo                      

2 psi ≤ P ≤ 7 psi. Tendo em vista que os filmes de PAni de menor espessura são mais resistivos 

do que os demais filmes, a caracterização elétrica dc foi realizada em uma faixa de tensão de    
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-5 a 5 V para os filmes com P = 2 psi; P = 5 psi e P = 7 psi. Os valores de R0 também podem 

ser vistos para os sensores orgânicos fabricados (via SiEO). 

Os resultados apresentados na Figura 8.13 corroboram análises morfológicas e 

estruturais mostradas no tópico 8.1.1. Dessa forma, é possível afirmar que as espessuras dos 

filmes impressos influenciaram diretamente na condutividade das amostras impressas.                         

O comportamento de Ro em relação ao aumento da pressão e, consequentemente, a resposta do 

sistema à dimensão, à geometria e à montagem das amostras também pode ser explicado a partir 

da variação do valor dessa resistência em função de P. Ainda de acordo com a Figura 8.13 

observa-se a dependência linear entre a corrente elétrica que flui pelo sistema e a tensão 

aplicada em todos os filmes, i.e., comportamento ôhmico. Isso indica que o contato elétrico 

prata-filme comporta-se como neutro (Szymanski e Bak, 1986). Portanto, a resistência elétrica 

(R0) é obtida diretamente pela Lei de Ohm. Os valores de Ro obtidos também são apresentados 

na Figura 8.13. Nesse caso Ro varia de 1,36  106  Ω a 2 psi de pressão aplicada a 2,14  104 Ω 

para 7 psi. Uma variação de 3 ordens de grandeza com o aumento da pressão aplicada ao sistema 

de impressão. É importante salientar que a reversibilidade da PAni ocorre com a volatilização 

do gás (NH3) em ambiente aberto fazendo com que este polímero volte ao seu estado inicial de 

condutividade. Para melhor compreensão da evolução da resistência em função da pressão 

aplicada ao sistema cujos valores foram mostrados na Figura 8.13, foi plotado o gráfico 

apresentado na Figura 8.14.  

 
Figura 8.14 - Gráfico da resistência elétrica em função de valores de pressão (2, 5, 7 psi) aplicados ao 
sistema de impressão para fabricação do sensor de amônia. 
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A curva apresentada pela Figura 8.14 demonstra uma queda brusca de resistência que 

varia de, aproximadamente, 1,36  106 a 1,37  105 ohms no intervalo de 2 a 5 psi de pressão, 

respectivamente. A partir desse valor, a curva demonstra uma tendência de estabilidade no 

intervalo (de pressão aplicada) compreendido entre 5 psi e 7 psi, no qual é possível observar 

uma menor variação nos valores de resistência que passaram de 1,37  105 a 2,14  104 ohms, 

aproximadamente. Esses resultados corroboram o mapeamento da impressora apresentado no 

Capítulo 6. Os valores de ajuste do mapeamento apresentaram maior semelhança nas 

características dos filmes impressos nos sistemas com ajuste de pressão de 5 psi. Resultado 

similar também foi observado para valores de pressão acima de 5 psi, cujas características dos 

filmes, como dimensão e espalhamento das soluções utilizadas mostraram uma taxa de 

alteração inferior às de menores pressões (2 e 5 psi), justificando assim, essa tendência à 

estabilidade da resistência elétrica em função da pressão aplicada ao sistema de impressão. 

 

8.2.2. Impedância Complexa e Condutividade Alternada 

 

A técnica de medida de corrente alternada, também conhecida como técnica de espectroscopia 

de impedância consiste na detecção da corrente em uma amostra que está em fase e em 

quadratura com uma dada voltagem (ou campo) alternada, ao mesmo tempo em que é feita uma 

varredura na frequência de oscilação do campo elétrico aplicado. A partir da amplitude da 

corrente e de sua defasagem com a voltagem aplicada, pode-se calcular a impedância complexa 

da amostra, que por sua vez, pode ser expressa por: 

Z*(f) = Z’( f) + iZ”( f)             (8.1) 

Onde Z’(f) e Z”(f) são, respectivamente, as curvas real e imaginária da impedância complexa 

Z*(f). 

A título de ilustração, na Figura 8.15 é mostrada uma curva típica das curvas real e 

imaginária da impedância complexa, de uma amostra de um dispositivo produzido para 

sensoriamento, cuja estrutura física é composta de um par de eletrodos de prata sobre folha de 

poliestireno (substrato) e coberto com uma camada (filme) de polianilina dopada 

(semicondutiva). Para tanto, a amostra escolhida representa um valor médio correspondente 

entre as impedâncias monitoradas no sistema estudado mostrando então, uma curva resultante 

do segundo lote de dispositivos para sensoriamento, cuja pressão aplicada ao sistema permeou 

5 psi. É importante salientar que, para melhor visualização e consequentemente melhor 

interpretação dos gráficos obtidos, é usualmente utilizada a escala log-log, uma vez que esta 
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evidencia com maior nitidez as curvas real e imaginária das grandezas em toda faixa do espectro 

de frequência.  

 
Figura 8.15 - Curvas Real (Z') e imaginária (Z") da impedância complexa (z*) de amostras Ag / PAni 
como funções da frequência de campo elétrico à temperatura ambiente e ao ar de um dispositivo para 
sensoriamento (pressão de 5 psi). 
 

Frente às caraterizações morfológicas obtidas para as amostras fabricadas com pressão 

de aproximadamente 2 psi que mostraram problemas nas características do filme impresso, tais 

como: não uniformidade, falha de deposição e difícil reprodutibilidade, foram levantadas curvas 

de impedância desse primeiro lote que confirmaram as análises morfológicas apresentadas na 

Figura 8.4. A espessura média observada das 20 amostras aproveitadas foi de aproximadamente 

1,5 µm, cerca de quatro vezes menor que as demais amostras testadas (2° e 3° lotes, ou seja,     

5 e 7 psi). As curvas de impedância dessas amostras foram levantadas e juntamente com as 

análises morfológicas, confirmaram os baixos valores de condutividade obtidos devido à 

dificuldade de fabricação de um filme mais fino e uniforme, gerando portanto amostras pouco 

aproveitáveis e de difícil análise, que levou à não realização de testes em diferentes 

concentrações de gás amônia desse primeiro lote (2 psi) de dispositivos para sensoreamento, 

assim como a não utilização desse ajuste de pressão para fabricação dos capacitores, indutores 

e resistores poliméricos. Já a impedância desse sistema (2 psi) permeou 3,9  106 Ω, o maior 

valor obtido nesse trabalho. A resposta representativa desses sensores é mostrada na            

Figura 8.16. A partir do comportamento desse dispositivo, determinou-se produzir os resistores 

utlizando somente parâmetros aplicados à amostras do terceiro lote (pressão de 

aproximadamente 7 psi), valor suficiente para respostas mais contundentes e de maior 

reprodutibilidade e que garatem ao produto final uma condutividade dentro dos padrões de 

aplicação dos circuitos eletrônicos comerciais. 
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Figura 8.16 - Curvas Real (Z') e imaginária (Z") da impedância complexa (z*) de dispositivo para 
sensoriamento de Ag / PAni como funções da frequência de campo elétrico à temperatura ambiente e 
ao ar (amostras do primeiro lote – 2 psi). 
 

A partir dos resultados obtidos, medidas de espectroscopia de impedância foram 

realizadas para avaliar a resposta elétrica dos dispositivos poliméricos e dos sensores de NH3 a 

fim de se obter a melhor opção para aplicação prática desses sensores, e a melhor escolha de 

parâmetros para produção dos dispositivos eletrônicos que corroborassem com as 

caracterizações morfológicas apresentadas. Para tanto, uma ponte de impedância, Solartron SI 

1260 com aplicação de 1 volt de tensão e na faixa de 0,1 a 1 MHz, foi utilizada para essas 

medidas. Assim, foram realizadas medidas de impedância do sensor e do resistor orgânicos a 

fim de relacioná-las com os valores das espessuras desses filmes obtidos, que são diretamente 

proporcionais aos ajustes de pressão aplicados ao sistema de impressão. Os valores de 

resistência elétrica, capacitância e indutância para os demais dispositivos fabricados, tais como 

resistor, capacitor e indutor também foram levantados para complementar as análises 

morfológicas e determinar a influência dos ajustes do equipamento (SiEO) nos resultados finais 

de impressão que são mostrados no próximo tópico. Os capacitores e os indutores apresentaram 

valores de capacitância e indutância muito baixos, o que dificultou o levantamento das curvas 

de impedância desses dispositivos. Dessa forma, todos os dispositivos fabricados pela SiEO 

(sensores, capacitores, resistores e indutores) corroboraram para reforçar a necessidade e 

operacionalidade desse equipamento de impressão perante as alternativas existentes 

atualmente, pois confirmaram sua aplicabilidade na eletrônica orgânica em acordo com os 

ajustes de parâmetros utilizados. 
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Assim, para investigar em detalhes o comportamento das amostras impressas dos três 

lotes (2; 5; 7 psi) e determinar as que obtiveram melhores níveis de condutividade e 

uniformidade como também maiores valores de reprodutibilidade, são apresentadas as análises 

elétricas de impedância, juntamente com as respectivas análises morfológicas. Essas análises 

resultaram na escolha dos parâmetros de impressão dos filmes impressos bem como no tipo de 

caracterização específica para cada abordagem.  

As curvas de impedância com diferentes ajustes crescentes de pressão (de 2 a 7 psi) 

aplicados à impressora polimérica apontam para uma queda de valor que é diretamente 

proporcional ao aumento da espessura dos filmes impressos. Além disso, também é possível 

observar através da microscopia eletrônica de varredura a uniformidade dos filmes que varia de 

acordo com esse parâmetro (pressão) ajustado, como é o caso da amostra da Figura 8.17(f) que 

apresenta maior uniformidade do filme em relação às amostras anteriores (Figura 8.17 (d; e)). 

Este comportamento aponta para um grau maior de condutividade associado a maiores valores 

de pressão aplicada ao sistema de impressão. A amostra de sensor de NH3 da Figura 8.17(a) 

apresentou medidas de impedância da ordem de 1,87  106 Ω e espessura de aproximadamente 

1,5 µm (Figura 8.17d). Comportamento similar foi observado para as amostras da                  

Figura 8.17 (b; e) e Figura 8.17 (c; f) com queda de valores cerca de uma ordem de grandeza 

de uma para outra, ou seja, 2,57  105 Ω a 2,82  104 Ω com valores de espessura que vão de 

4,2 µm a 5,6 µm, respectivamente. 

Em síntese, a partir dos resultados mostrados na Figura 8.16 foi possível concluir que 

as melhores amostras para sensoriamento se encontravam no terceiro lote produzido, com ajuste 

máximo de pressão aplicada ao sistema, de aproximadamente 7 psi. Dentro dessa afirmativa, 

decidiu-se por realizar nesses sensores (3° lote) todo tipo de caracterização, desde curvas IvsV 

até caracterizações elétricas com levantamento de curvas de impedância.  

Frente a esses resultados, medidas de impedância complexa e, consequentemente, 

condutividade alternada foram realizadas em amostras de sensor de NH3 de PAni cujo sistema 

de impressão foi ajustado em dois valores de pressão. Assim, o comportamento dos sensores a 

diferentes níveis de dopagem (concentração de gás NH3) foi investigado para atestar os 

resultados das análises morfológicas já apresentadas. 

As microestruturas da superfície dos sistemas PAni/prata dos sensores, com pressão 

aplicada de 2 psi; 5 psi e 7 psi, são mostradas nas fotomicrografias obtidas por MEV e 

apresentadas na Figura 8.17. 
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Figura 8.17 - Curvas de impedância e microestruturas da superfície mostradas nas fotomicrografias 
obtidas por MEV dos sistemas sensor PAni/prata, com pressão (a) P = 2 psi; (b) P = 5 psi e (c) P = 7 psi. 
 

A fim de analisar o comportamento do sensor, considerou-se como base para os ensaios 

(para a avaliação da condutividade do elemento) taxas de concentração de amônia na faixa de 

0 a 30 ppm (Figura 8.18). A temperatura e a umidade relativa do ar estiveram próximas de 25°C 

e de 60%, respectivamente. Os parâmetros de trabalho utilizados foram mantidos os mesmos 

para todos os testes de impedância. A capacidade de utilização dos sensores para gases baseados 

em polímeros conjugados é avaliada através da caracterização  elétrica do dispositivo visto sua 

resistência elétrica variar de acordo com a concentração e o tipo de gás ao qual é  exposto.          
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A avaliação por corrente contínua é o método mais utilizado para  indicar esta variação 

(Debarnot et al., 2003).  

Para o estudo do comportamento elétrico do sensor, foram utilizadas amostras do 

segundo e terceiro lote (pressão do sistema de 5 e 7 psi). Esta escolha se deveu à melhor 

reprodutibilidade dos resultados para este conjunto de amostras, como também à maior 

uniformidade e estrutura física mais equilibrada, e à geometria e espalhamento do filme 

orgânico do dispositivo. Para cada uma das amostras, foram efetuadas cinco medições elétricas 

(dc) do tipo resistência por tempo (RxT) com a concentração de amônia variando de 

aproximadamente 0 a 30 ppm. Toda a caracterização elétrica foi realizada de forma contínua 

ao longo do tempo, ou seja, a corrente elétrica foi continuamente monitorada em função da 

concentração de amônia injetada na câmara. A injeção de gás na câmara de ensaios foi feita de 

forma cumulativa até 30 ppm, quando então a câmara era aberta ao ambiente para a liberação 

do gás, e devido à volatização do dopante da PAni, ocorria sua reversibilidade. 

A caracterização elétrica em corrente contínua dos dispositivos do segundo lote de 

amostras revelou um comportamento mais uniforme do que o observado no primeiro lote. Este 

primeiro lote foi utilizado para se fazer o refinamento de todo o aparato experimental para a 

realização das medidas elétricas. Problemas como a fixação dos contatos elétricos das amostras, 

imprecisão na quantidade de gás injetado, sistema de vedação da câmara de ensaios, entre 

outros, levaram a obtenção de resultados pouco reprodutíveis. Na Figura 8.18 é possível 

observar a relação entre a concentração de amônia e a consequente alteração no valor da 

resistência elétrica medida entre os eletrodos de prata do sensor. A confiabilidade de um 

dispositivo eletrônico como o sensor orgânico está na precisão da resposta obtida em relação 

ao ambiente de monitoramento. Por esta razão é imprescindível o seu mapeamento nas 

medições, identificando a origem da distorção e possibilitando a calibração ou o cerceamento 

de sua ação futura. 

As curvas de impedância do sensor testado com gás amônia foram levantadas para as 

amostras do segundo lote e as medidas obtidas ratificam o resultado mostrado na Figura 8.15, 

que apresentou valor médio de impedância, em 0 ppm, na mesma ordem de grandeza, cerca de 

1,88  105 Ω, em acordo com o valor medido de 1,51  105 Ω (Figura 8.17). 

O sensor de amônia produzido a partir de suspensão de PAni apresentou um 

comportamento de proporcionalidade quando submetido a diferentes quantidades em volume 

de gás NH3. É evidente o crescimento da impedância com o aumento do volume de gás NH3 

presente na câmara de ensaio. Isso, devido à alta sensibilidade da polianilina que pode variar 

sua condutividade em diferentes meios de exposição, razão pela qual foi o material escolhido 
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para esse dispositivo. O aumento em volume de gás amônia detectado pelo sensor provoca a 

desdopagem da PAni que diminui, assim, sua condutividade. Foi observado que o volume de 

gás dentro do sistema variou de 0 a 27 ppm e, proporcionalmente, a impedância aumentou de 

1,51  105 Ω a 7,45  105 Ω (Figura 8.18). Esses resultados foram obtidos de sensores de NH3 

do segundo lote (pressão de aproximadamente 5 psi). Para os valores intermediários de 

dopagem a resposta do sensor permaneceu com um comportamento similar, sendo,               

1,88  105 Ω para concentrações de amônia na ordem de 10 ppm; 2,03  105 Ω para 

concentrações de amônia de aproximadamente 14 ppm e, finalmente, 2,56  105 Ω para 

concentrações de amônia na ordem de 19 ppm, medidas resultantes das análises de impedância 

elétrica realizadas. 

Na Figura 8.18 observa-se que Z’(f) tende a um patamar até um curto valor de frequência 

(fo), a partir da qual esta componente começa a cair suavemente com a frequência. 

Concomitantemente, Z”(f)  cresce com a frequência até atingir um valor máximo, que se dá em 

torno de fo. Nota-se também que as curvas de impedância imaginária referentes às amostras da 

Figura 8.18, apresentam certa dispersão para baixos valores de frequência. Esta dispersão se 

deve à alta condutividade das amostras. 

Finalmente, é possível notar que os patamares presentes nas curvas Z’(f) evidenciados 

na Figura 8.18 são semelhantes. Além disso, pode-se notar que fo, matem-se praticamente 

constante para os filmes de PAni (de mesma espessura), de tal forma a assumir o valor de 

aproximadamente 104 kHz. Para frequências abaixo de fo, por sua vez, o valor de Z’(f) tende 

ao valor da resistência dc, de tal forma que este valor varia de 1,51  105 Ω (0 ppm) a             

7,45  105 Ω (27 ppm), ou seja, uma certa estabilidade na ordem de grandeza de Z’(f) com a 

concentração de gás NH3. 
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Figura 8.18 - Curva real (Z') e imaginária (Z") da impedância complexa (z*) de sensor de Ag / PAni 
como funções da frequência de campo elétrico à temperatura ambiente e ao ar e a diferentes quantidades 
de gás amônia (amostras do terceiro lote – 5 psi). 
 

          A Figura 8.19 mostra as curvas de condutividade complexa, σ*(f) = σ’(f) + i σ”( f ) , dos 

filmes PAni com concentrações de amônia de 0 ppm (Figura 8.19a), 10 ppm (Figura 8.19b),   

14 ppm (Figura 8.19c), 19 ppm (Figura 8.19d) e 27 ppm (Figura 8.19e), as quais foram obtidas 

a partir das equações mostradas na Tabela II.2 (Capítulo 2) e das curvas Z’(f) e Z”(f)  
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apresentadas na Figura 8.18. Na Figura 8.19 observa-se que σ’(f)  permanece constante em uma 

ampla faixa de frequência até atingir um valor crítico de frequência fc ≈ fo. A partir desse valor 

crítico, esta componente começa a subir suavemente com a frequência obedecendo a uma lei 

de potências do tipo σ’(f) α f n(0 ≤ n ≤ 1). No regime de baixas frequências, por sua vez, σ’(f)  

é aproximadamente constante com valor próximo à condutividade dc. 

 

Figura 8.19 - Gráficos experimentais de σ’(f), e σ’’(f), da condutividade complexa de filmes de              
(a) PAni C0ppm, (b) PAni C10ppm, (c) PAni C14ppm, (d) PAni C19ppm, (d) PAni C27ppm. Pressão de 5 psi. 
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Ainda a partir da Figura 8.19, a σ”(f) , para a maioria das amostras, apresenta um 

comportamento linear, em escala log-log, com a frequência. Logo, pode-se notar que σ”(f)  

presente nas amostras apresenta uma dispersão no regime de baixas frequências, o que pode ser 

justificado por se tratar de amostras muito condutivas. Além disso, quando se trata de filmes de 

PAni, (0 ppm a 14 ppm), a condutividade, no regime de baixas frequências, assume o valor de 

1,05   10-2 S/m, aproximadamente. 

A título de comparação e, portanto, melhor visualização dos resultados mostrados na 

figura anterior, a Figuras 8.20 apresenta, de maneira objetiva, as condutividades obtidas. Dessa 

forma, esta proposta representa a forma mais simples e usual para avaliar o comportamento das 

curvas de σ’(f) e σ”(f)  vs f para todas as amostras fabricadas.  

 

 
Figura 8.20 - Gráficos experimentais de (a) σ’(f), e (b) σ”(f), da condutividade complexa de filmes de 
PAni (sensor) em diferentes níveis de concentração de NH3 (pressão de 5 psi). 

 

Na Figura 8.20(a), a σ’(f)  em baixas frequências (1 Hz) diminui, praticamente, em 

proporção ao aumento na concentração de gás na amostra. Isto reflete na desdopagem (D) do 

filme orgânico para valores de 0 a 27 ppm e, consequente, na diminuição da condutividade. 

Contudo, pode-se observar na Figura 8.20(b) que a inclinação da curva de σ”(f)  para 

frequências acima de fc não se altera com a variação de D. Vale destacar também que as curvas 

de condutividades complexas dos filmes com 0; 10 e 14 ppm são praticamente iguais, 

possivelmente porque essas amostras apresentam microestruturas semelhantes. 

A partir das medidas experimentais de condutividade complexa apresentadas na      

Figura 8.19, foi possível obter os valores de σdc no regime de baixas frequências.                           

Na Figura 8.21 observa-se a resposta da condutividade real em regime de baixas frequências 

em função da desdopagem do sensor para o sistema testado. Estes valores foram medidos em 
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função do aumento da concentração de NH3 no ambiente (desdopagem da PAni - 4).                     

O resultado da condutividade dc foi obtido a partir da equação da Tabela II.2. Nesta figura o 

comportamento de σdc vs 4 é demarcado por 3 regiões distintas. Estas regiões descrevem o 

comportamento de σdc em função do aumento do teor de amônia nos filmes, de tal forma que: 

à medida que 4 aumenta de 0 a 27 ppm, a σdc diminui de 1,7  10-2 a 4,0  10-3 S/m. De 0 a 10 

ppm, a condutividade diminui de 1,7 10-2 a 1,6  10-2 S/m permanecendo na mesma ordem de 

grandeza da condutividade da PAni. A variação da concentração de 10 a 19 ppm, por sua vez, 

apresenta uma queda de condutividade de 1,6  10-2 a 9,0  10-3 S/m. De 19 a 27 ppm, a 

condutividade também varia permanecendo, porém, na mesma ordem de grandeza de 10-3 S/m. 

Ainda de acordo com a Figura 8.21, as regiões de baixos a altos valores de concentração de 

gás NH3, podem indicar a desdopagem do material quando exposto a esse gás.                                  

O comportamento de σdc em função de 4 (desdopagem) também pode ser explicado a partir do 

aumento da quantidade de NH3 no ambiente, pois o aumento da concentração desse gás, em 

tese, provoca a desdopagem da PAni do sensor e, consequentemente, a queda de condutividade 

e o aumento da impedância, o que pode confirmar a sensibilidade da polianilina ao gás amônia. 

 

  

Figura 8.21 - Curva de σdc obtida a partir da impedância em função da desdopagem do sensor de NH3. 
A linha pontilhada serve apenas para guiar os olhos. Pressão de 5 psi. 

 

Em síntese, o comportamento σdc vs D pode ser explicado considerando que, à medida 

que se adiciona gás NH3 no ambiente monitorado, as propriedades físicas e estruturais do 

sistema são alteradas de tal forma a desdopar o sensor, por meio do qual a condutividade em 

maiores concentrações de gás é menos efetiva. Porém, a variação nas respostas de 
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condutividade em relação à quantidade de gás monitorado demonstra a baixa linearidade desse 

dispositivo. Nessa linha, o número de pontos analisados é insuficiente para se obter uma 

correlação matemática que possa determinar a condutividade elétrica em função da desdopagem 

do sensor. A mesma interpretação pode ser feita para a Figura8.22 que apresenta a frequência 

crítica em função da desdopagem. 

Vale ressaltar que os valores de σdc obtidos a partir dos gráficos de condutividade 

complexa e mostrados na Figura 8.20 estão de acordo com variação do NH3, encontrados a 

partir das medidas elétricas em regime dc, conforme apresentado na Figura 8.19. Ademais, os 

resultados previamente discutidos são corroborados ao comportamento de fc em função de 4, 

mostrado na Figura 8.22.  

A Figura 8.22 mostra a curva da frequência crítica em função da desdopagem das 

amostras testadas. Os sensores do segundo lote apresentam valores que variam de                      

1,77  105 Hz para 0 ppm de concentração de amônia a 3,14  104 Hz para 27 ppm de NH3.      

A partir dessa curva é possível afirmar que o sensor de gás demonstra um comportamento linear 

com a desdopagem das amostras, ou seja, é facilmente observada uma queda na frequência 

crítica em resposta ao aumento da concentração de amônia do dispositivo monitorado. 

 

 

Figura 8.22 - Gráfico de frequência crítica em função da desdopagem em ppm dos sensores de NH3 

(pressão de 5 psi). 
 

Assim como as amostras do segundo lote, os sensores do terceiro lote (pressão de 7 psi) 

também apresentaram certa tendência que corrobora a sensibilidade da PAni usada como 

elemento ativo nesse tipo de sensor. A Figura 8.23 mostra a resposta do sensor a diferentes 

valores de volume de gás amônia que variou de 0 a 30 ppm.  
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Figura 8.23 - Curvas (Z') e imaginária (Z") da impedância complexa (z*) de sensor de Ag / PAni como 
funções da frequência de campo elétrico à temperatura ambiente e ao ar e a diferentes quantidades de 
gás amônia (amostras do terceiro lote – 7 psi). 
 

Assim como a amostra analisada de um sensor do segundo lote, a curva de impedância 

mostrada na Figura 8.23 também aumentou de valor proporcionalmente com o aumento da 

concentração de amônia na câmara de teste. Portanto, para as amostras do terceiro lote de 

sensores ouve uma variação de impedância de, aproximadamente, 2,94  104 Ω a 8,73  104 Ω. 
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Se compararmos esses valores aos obtidos na Figura 8.18 (amostras do segundo lote) é possível 

concluir que a impedância resultante caiu cerca de uma ordem de grandeza, de 105 para 104 Ω. 

Em síntese, essa análise confirma o aumento da condutividade do dispositivo cuja espessura do 

filme atingiu 5,6 µm. 

Com base nos resultados da Figura 8.22, é possível afirmar que a resposta do sistema 

sensor Ag/PAni (terceiro lote de amostras) à injeção de gás amônia em diferentes 

concentrações, apresentou um comportamento similar ao mesmo sistema mostrado na        

Figura 8.17 (amostras do segundo lote). Assim sendo, uma padronização da sensibilidade do 

dispositivo é possível e aplicável. Logo, foi possível perceber através das curvas de impedância 

do primeiro e do segundo lote de sensores de amônia que, a Pani, como camada ativa do 

dispositivo, mostrou-se bastante interessante devido à rapidez de resposta e linearidade das 

curvas que indicaram o crescimento da impedância proporcional à quantidade de NH3 na qual 

o sensor foi exposto.  

A partir das equações da Tabela II.2 e das curvas da  Figura 8.23 foram obtidas curvas 

de condutividade complexa do sensor. 

A Figura 8.24 mostra as curvas de condutividade complexa, σ*(f) = σ’(f) + i σ”(f) , do 

filme de PAni com concentrações de amônia de 0 ppm (Figura 8.24(a)), 9 ppm (Figura 8.24(b)), 

16 ppm (Figura 8.24(c)), 20 ppm (Figura 8.24(d)) e, 30 ppm (Figura 8.24(e)). Também é 

possível observar nessa figura (Figura 8.24) que σ’(f), no regime de baixas frequências é, 

aproximadamente, constante com valor próximo à condutividade dc, permanecendo inalterado 

à medida que a frequência aumenta até o valor de 106 Hz.  
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Figura 8.24 - Gráficos experimentais de σ’(f), e σ’’(f), da condutividade complexa de filmes de              
(a) PAni C0ppm, (b) PAni C10ppm, (c) PAni C14ppm, (d) PAni C19ppm, (d) PAni C27ppm. Valores de P (pressão) 
de 7 psi. 

 
 
Para investigar o comportamento da condutividade complexa, σ*(f) = σ’(f) + i σ”( f ) , 

em todas as concentrações ao qual o sensor foi exposto, foram obtidas duas curvas de 

condutividade (Figuras 8.25 (a; b)). Tanto a σ’(f) quanto a σ”(f)  em baixas frequências decresce 

com aumento da quantidade de NH3 ao qual o sensor é exposto. Comportamento similar foi 

observado na Figura 8.20, porém maior linearidade pode ser observada na curva da Figura 8.25. 
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Figura 8.25 - Gráficos experimentais de σ’(f), e σ’’(f), da condutividade complexa de filmes de PAni 
(sensor) em diferentes níveis de concentração de NH3 (pressão de 7 psi). 
 
 

Na Figura 8.25 (a; b) a condutividade real, σ’(f) , apresenta comportamento similar ao 

observado na curva da Figura 8.20(a), ou seja, em baixas frequências (~1 Hz), a condutividade 

real diminui, proporcionalmente, com o aumento na concentração de NH3 no sensor. Dessa 

forma, ocorre a desdopagem (D) do filme de PAni que varia de 0 a 30 ppm e, consequente, na 

diminuição da condutividade elétrica da amostra. Percebe-se na Figura 8.25(b) que a inclinação 

da curva de σ”(f)  para frequências acima de fc não se altera com a variação da desdopagem. 

Esse comportamento, também foi observado na Figura 8.20(b). Vale destacar também que as 

curvas de condutividades complexas dos filmes com 0; 9; 16 e 20 ppm são, praticamente, iguais, 

essas amostras podem apresentar, portanto, microestruturas semelhantes. 

As medidas experimentais de condutividade complexa apresentadas na Figura 6.24, 

possibilitaram análises dos valores de σdc, no regime de baixas frequências. A Figura 8.26 

mostra a resposta da condutividade real em regime de baixas frequências em função da 

desdopagem do sensor. Estes valores foram medidos em função da desdopagem (4) da PAni 

(aumento da concentração de NH3 no ambiente). Vale destacar que o resultado da condutividade 

dc foi obtido a partir da equação da Tabela II.2 (Capítulo 2). Esta figura ainda descreve o 

comportamento de σdc em função do aumento do teor de amônia (NH3) nos filmes de PAni, de 

tal forma que, à medida que a desdopagem varia de 0 a 30 ppm, a σdc diminui de 9,6  10-2 a 

6,0  10-3 S/m apresentado comportamento bastante linear, diferentemente dos resultados 

obtidos com as amostras com pressão aplicada de 5 psi. Dessa forma é possível fazer um ajuste 

matemático dessa curva. 
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Figura 8.26 - Curva de σdc obtida a partir da impedância em função da desdopagem do sensor de NH3. 
A linha pontilhada serve apenas para guiar os olhos. Pressão de 7 psi. 

 

Ainda de acordo com a Figura 8.26, as regiões observadas que variam de baixos a altos 

valores de concentração de gás NH3, podem indicar a desdopagem do material quando exposto 

a esse gás. O comportamento de σdc em função da desdopagem, também pode ser explicado a 

partir do aumento da quantidade de gás amônia no ambiente ao qual o sensor foi exposto, pois 

o aumento da concentração desse gás, em tese, provoca a desdopagem da PAni do sensor e, 

consequentemente, a queda de condutividade e o aumento da impedância, o que pode confirmar 

a sensibilidade da polianilina ao gás NH3. 

A curva da frequência crítica dos sensores do segundo lote (Figura 8.27) apresenta 

valores que variam de, aproximadamente, 9,3  105 Hz para 0 ppm de concentração de amônia 

a 2,86  105 Hz para 30 ppm de NH3. A partir dessa curva é possível afirmar que o sensor 

demonstra um comportamento linear com a desdopagem da amostra, ou seja, à medida que ela 

vai desdopando a fc desloca-se para valores de menores frequências. Comportamento similar 

foi observado na curva de frequência crítica apresentada na Figura 8.22. 
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Figura 8.27 - Gráfico de frequência crítica em função da desdopagem em ppm dos sensores de NH3 

(pressão de 7 psi). 
 

Frente às análises comportamentais observadas nas curvas das Figuras 8.21; 8.22; 8.26 

e 8.27 foi possível comparar essas amostras para entender a resposta do sensor de acordo com 

a espessura do filme orgânico (ajuste de pressão no sistema) em função da faixa de 

condutividade resultante. Em síntese, todos os sensores (pressão de 5 e 7 psi aplicada ao 

sistema) apresentaram uma sensibilidade perceptível na qual, a condutividade diminui uma 

ordem de grandeza em função da desdopagem. No entanto, o sensor com ajuste de pressão de 

7 psi no sistema de impressão mostrou-se mais linear (Figura 8.25). Comportamento similar foi 

observado também pela curva de Frequência crítica (Figura 8.27). Portanto, esses sensores 

apresentaram maior sensibilidade e linearidade como dispositivo polimérico para 

sensoriamento de gás de NH3 e, também, contribuíram para escolha da melhor metodologia de 

controle da impressora SiEO na fabricação de dispositivos na área de eletrônica orgânica, como 

os ajustes de pressão usados na impressão dos filmes de PAni para produção de resistores, 

capacitores e indutores que serão apresentados a seguir. 

Para analisar em detalhes o comportamento elétrico dos resistores, curvas de 

impedância foram levantadas. A Figura 8.28 mostra a resposta de impedância desses 

dispositivos que foram fabricados utilizando amostras com pressão de, aproximadamente, 7 psi 

aplicada ao sistema durante a fabricação do dispositivo, que foi definida de acordo com os 

valores resultantes de testes realizados previamente e que podem ser vistos nesse capítulo. Para 

tanto, são apresentadas três curvas que caracterizam o valor médio registrado. 
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Figura 8.28 - Curvas Real (Z') e imaginária (Z") da impedância complexa (z*) de amostras Ag / PAni 
como funções da frequência de campo elétrico à temperatura ambiente e ao ar. Resistor fabricado com 
pressão de 7 psi. 
 

A Figura 8.28 apresenta os valores de impedância real do circuito resistivo de                  

1,4  106 Ω em média. É possível afirmar que a configuração de montagem do resistor 

contribuiu para formação do filme de PAni (Figura 8.11) que, comparativamente com o filme 

de PAni do sensor, obteve um valor de espessura menor que 50%. Os resultados corroboram 

com o valor de impedância elétrica (1,4  106 Ω) que apresenta, portanto, uma variação de duas 

ordens de grandeza em relação ao sensor para amostras do terceiro lote e, a mesma ordem de 

grandeza em relação ao sensor para amostras do primeiro lote (pressão aplicada ao sistema de 

2 psi). A partir dessas análises, foi possível perceber que o filme de PAni impresso para 

fabricação do resistor cobre em sua maior parte, cerca de 87%, o substrato de poliestireno 

comercial, sendo que, apenas 13% fica sobre cada um dos contatos elétricos de tinta de prata. 

Sendo assim, uma justificativa para a grande diferença de espessura do filme e, 

consequentemente, de impedância elétrica para os mesmos ajustes de parâmetros de impressão 
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aplicados, que foi observada entre o resistor e o sensor pode estar atrelada à alto grau de 

molhabilidade do PS que é confirmada pelo mapeamento da impressora SiEO e mostrada no 

Capítulo 6 que, aparentemente, impede a formação de um filme de maior espessura como 

ocorre, por exemplo, com o sensor, cuja área do filme de PAni impressa cobre, praticamente 

90% dos eletrodos de prata diminuindo, assim, a molhabilidade do polímero no substrato e, 

permitindo um ganho na espessura final do filme depositado. 

Ademais, no sentido de complementar todas estas análises, previamente discutidas, 

foram realizadas medidas de resitência elétrica no resistor. Também foram realizadas medidas 

de capacitância e indutância nos demais dispositivos fabricados, capacitor e indutor.                    

Os resultados dessas caracterizações são mostrados no tópico seguinte. 

 

8.2.3. Medidas RLC 

 

As medidas de resistência, capacitância e indutância dos dispositivos fabricados apresentaram 

valores de possíveis aplicações dentro da área da eletrônica comercialmente conhecida. Esses 

valores contribuem para aprimoramento das técnicas de impressão e, de projeto dos dispositivos 

como também para ajustes parametrais das variáveis do equipamento. As medidas foram 

realizadas aplicando-se uma frequência de 1 KHz.  

Neste contexto, os resistores, fabricados com filmes finos de PAni (20 mg/mL) dopada 

em 100% (CSA), foram analisados via medidas RLC. Essas medidas são mostradas na        

Figura 8.29. De cem amostras fabricadas foram selecionados 3 lotes com os melhores resultados 

quanto à uniformidade e continuidade do filme de PAni e que apresentaram algum valor de 

resistência na faixa comercial. A pressão inicial de teste é maior que as demais, devido, 

provavelmente, ao efeito da vazão inicial. Ao longo da produção do lote a pressão diminui 

devido à perda de carga que acarreta uma diminuição progressiva na vazão com uma 

significativa redução nas espessuras das amostras. Outro fator que também deve influenciar 

nesse valor final é a viscosidade da “solução” que é alterada durante a impressão, dificultando 

um valor fixo de pressão ao longo do processo.  
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Figura 8.29 - Curvas características de resistores fabricados com PAni e prata em PS com pressão de: 
(a) 7 psi, (b) 5 psi e, (c) 2 psi. 
 

Os resistores foram fabricados em três pressões diferentes de impressão, 7 psi (lote A), 

5 psi (lote B) e 2 psi (lote C), Figura 8.29(a), 8.29(b) e 8.29(c), respectivamente, a fim de 

analisar a resposta desse dispositivo em termos do filme impresso. Podemos observar de acordo 

com a curva da Figura 8.29(c) que o dispositivo apresentou uma resistência bastante superior à 

apresentada na curva da Figura 8.29(a), cerca de seis vezes maior, ficando a amostra de pressão 

intermediária com um valor médio entre as demais. Esses resultados confirmaram as análises 

resultantes das curvas IvsV que mostraram aumento na condutividade das amostras com o 

aumento da pressão aplicada. A pressão do sistema torna-se, então, um fator crítico de controle 

final. Em síntese a resistência variou de, aproximadamente, 18 MΩ a 128 MΩ (Figura 8.29a), 
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(ac). No entanto, esses dispositivos não apresentaram valores sensíveis à análise elétrica por 

este método de caracterização. 

A Figura 8.30 apresenta a curva de capacitância de três lotes de amostras resultantes dos 

capacitores fabricados com material dielétrico, o Ecoflex®. É possível observar que, no geral, 

os dispositivos apresentaram, sob as mesmas condições de trabalho, valores da ordem de          

2,5 pF. No entanto, alguns capacitores mostraram valores bastante superiores, o que pode 

retratar uma falta de uniformidade do filme impresso, devido ao tipo de solvente utilizado e, 

consequentemente, ao seu tempo de secagem e até mesmo a espessura desse filme resultante. 

Outros fatores externos também poderiam contribuir para a mudança de estrutura desses filmes.  

Os primeiros lotes de capacitores foram fabricados de maneira que as placas planas de 

tinta de prata não ultrapassassem 50% do filme dielétrico entre as placas. A Figura 8.30 

apresenta a resposta dos capacitores desses primeiros lotes (A; B; C; C1; D; D1) que 

apresentaram valores medíveis e aceitáveis comercialmente. Outro lote (E; E1; F; F1; G; G1; 

H; H1) foi fabricado com uma disposição de sobreposição maior que a primeira, cerca de 88% 

das placas planas cobriram o filme dielétrico. A Figura 8.31 mostra as curvas de capacitância 

desse lote na qual é possível observar valores na ordem de pF, ou seja, 103 vezes maior que os 

valores da grande maioria das amostras apresentadas na Figura 8.30. Logo, o processo de 

produção foi fundamental nos resultados obtidos. A forma como os capacitores são construídos 

pode variar assim como o tamanho dependendo de quanto de carga se deseja que eles 

armazenem. As diferenças entre eles são importantes, pois conforme o material usado como 

dielétrico, podem se manifestar propriedades específicas que tornam os capacitores ideais para 

determinadas aplicações. Assim, enquanto os capacitores cerâmicos e de mica são indicados 

para circuitos de altas frequências, os de poliéster e eletrolíticos são indicados para aplicações 

em circuitos de corrente contínua e baixas frequências. No entanto, os capacitores usados na 

maioria dos equipamentos eletrônicos comuns possuem capacitâncias muito pequenas, muito 

menores que 1 farad, o que torna normal o uso dos seus submúltiplos. Assim, os submúltiplos 

mais usados são: Microfarad (µF) que equivale a 10-6 F; Nanofarad (nF) equivalente a 10-9 F, 

e Picofarad (pF) equivalente a 10-12 F. 

 A capacitância de um capacitor depende da distância entre as placas e da natureza do 

material usado como dielétrico. Quanto mais fino for o dielétrico, maior a capacitância, mas 

existe um problema que limita a espessura. Se o isolador for muito fino ele não consegue isolar 

tensões elevadas. Uma tensão acima de certo valor "fura" o dielétrico, provocando a queima do 

capacitor, já que ele perde sua capacidade de isolar no local em que isso ocorre. Nesse contexto, 

a espessura impressa variou numa região de dielétrico para análises de valores resultantes e 
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comportamentais e permeou a faixa de 20 µm. É importante destacar que todas as amostras 

(Ecoflex® e PS) que apresentaram capacitância muito baixa (inferior a 4 pF) foram descartadas. 

Outro fator importante é o número de dispositivos impressos em cada lote. Foram vinte 

capacitores em cada um dos lotes mostrados na Figura 8.30 (A; B; C e C1; D e D1), e dez 

capacitores em cada um dos lotes da Figura 8.31 (E e E1; F e F1; G e G1; H e H1). Esta variação 

se deve à diferença de geometria e medida de sobreposição das placas de prata dos capacitores. 

 

Figura 8.30 - Curvas características de capacitores fabricados com material dielétrico de Ecoflex®. Lote 
(A; B; C; C1; D, D1) das amostras impressas pelo SiEO. 
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As curvas de capacitância das amostras do segundo processo de produção utilizado para 

a fabricação do capacitor com dielétrico de Ecoflex® são mostradas na Figura 8.31.  

 
Figura 8.31 - Curvas características de capacitores fabricados com material dielétrico de Ecoflex®. Lote 
(E, E1; F, F1; G, G1; H, H1) das amostras impressas pelo SiEO. 
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A Figura 8.32 mostra a capacitância dos dispositivos com dielétrico de poliestireno. 

 
Figura 8.32 - Curvas características de capacitores fabricados com material dielétrico de PS. (A, A1; B, 
B1, B2, B3; C, C1) Lote das amostras impressas pelo SiEO. 
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É possível observar na Figura 8.32 um número total de amostras bastante inferior ao da 

Figura 8.31, que são amostras fabricadas com isolante Ecoflex®. Também é possível visualizar 

algumas variações nos valores de capacitância. Os menores valores medidos, na ordem de 4 pF 

corroboram o comportamento do filme no dispositivo após sua fabricação. Boa parte dos 

capacitores fabricados tiveram suas placas “abertas” devido a não aderência do filme de PS a 

elas. O dielétrico PS teve suas características estruturais bastante comprometidas após secagem 

do filme e montagem do capacitor. Nessa linha, o desenvolvimento de outras metodologias para 

fabricação desses dispositivos poderia ser assunto de interesse dentro da pesquisa aplicada neste 

trabalho. 

Em síntese, o comportamento do capacitor (baixa capacitância na maior parte das 

amostras analisadas - pF) é influenciado pela irregularidade das camadas de prata (placas 

planas) em contato com o dielétrico (Figura 8.10) que pode indicar a possibilidade de 

aparecimento de resistências localizadas devido à redução da espessura entre as placas planas 

paralelas. Logo, nessas amostras (na ordem de Picofarad) pode ter ocorrido fuga de corrente 

que, provavelmente provocou a queda de resistência no dispositivo e, consequentemente, 

produziu um menor valor de capacitância. Comportamento diferente foi observado para 

amostras que obtiveram valores de capacitância na ordem de µF a nF devido, provavelmente, à 

uniformidade do material e regularidade na espessura. Dessa forma, os resultados obtidos 

demonstram a oportunidade de produção de dispositivos de valores atrativos comercialmente a 

partir do aprimoramento do processo de produção.  

Outro fator que, provavelmente, influenciou nos resultados medidos é a ausência de um 

ambiente controlado que possibilite a secagem do material de forma monitorada. 

Resumindo, o processo “artesanal” utilizado na estampagem (dos contatos elétricos) 

com tinta de prata, durante a fabricação do capacitor, é um dos fatores de forte influência nos 

resultados finais. Uma das consequências dessa influência é que a espessura do filme resultou 

em um valor médio bastante superior ao necessário para se obter capacitâncias de maiores 

valores. Isso torna a espessura do dispositivo um fator crítico e volta a atenção para a 

importância do controle dessa medida para a fabricação do capacitor pelo SiEO. Outra 

influência está no grau de uniformidade das placas planas de tinta de prata que limitou o alcance 

de melhores resultados utilizando esta metodologia. Outros fatores não identificados podem ter 

influenciado o aparelho de medição. 

Outra medida obtida com o levantamento de sua grandeza elétrica foi a indutância. 

Todas as medidas de indutância foram dispostas em ordem crescente para facilitar as análises 

comportamentais dos dispositivos fabricados. O indutor, assim como o transponder mostrado 
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na Figura 2.7 (Capítulo 2), foi fabricado sobre uma superfície plana (bobina plana) flexível de 

poliestireno comercial. A Figura 8.33 (a; b) mostra indutâncias finais obtidas de amostras que 

utilizaram dois tipos de materiais orgânicos isolantes, o Ecoflex® e o poliestireno (PS), 

respectivamente. As amostras foram apresentadas em ordem crescente de indutância. 

 

Figura 8.33 - Curvas características de indutores fabricados com material dielétricos de (a) Ecoflex®, e 
(b) PS. 
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baixíssimos valores finais, na ordem de µH. Em síntese, os resultados apontam que o processo 

utilizado na fabricação dos indutores não é o mais adequado para obter boas respostas de 

indutância que sejam mais aplicadas comercialmente. Vale ressaltar que a tecnologia utilizada 

para confecção da máscara do dispositivo (tamanho macro) limitou o número de espiras do 

indutor. Esta limitação pode justificar a baixa indutância observada. Além disso, essa tecnologia 

diminuiu a precisão da estrutura do indutor, provocando o aumento na largura das espiras 

(diminuindo a distância entre elas). Este aumento na largura das espiras causou o aumento do 

efeito capacitivo e, consequentemente, a diminuição da indutância das amostras. 

A título de comparação foi montado um indutor com fio rígido de cobre (fio de cabo de 

rede) nas proporções similares às dos dispositivos produzidos e foi constatado valor de 

indutância na mesma ordem de grandeza, ou seja, Microhenry  (µH). A indutância desse 

dispositivo também foi medida pelo LCR METER que é mostrado na Figura 8.34. 

 

Figura 8.34 - Medidor de RLC em operação no indutor de fio rígido de cobre (cor verde). 
 

O indutor montado (Figura 8.34) apresentou indutância em torno de 8 µH que se 

aproxima de valores obtidos dos dispositivos impressos pelo SiEO, como 6,3 µH.  

Para complementar as análises do dispositivo mostrado, foi realizada uma simulação de 

um circuito Indutivo/Capacitivo que possibilita aplicar valores aos indutores fabricados. 

Dessa maneira é mostrado o circuito da Figura 8.35.  

 

Figura 8.35 - Circuito puramente indutivo e capacitivo. 
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 Para confirmar a possibilidade de aplicação dos indutores fabricados pelo SiEO foi 

realizada uma simulação do circuito indutivo/capacitivo. Para isso, foram aplicados 1000 Hz 

de frequência (f) com 0,3 V de tensão e 1 µA de corrente indutiva (I’L) que possibilitou 

encontrar 300 KΩ de reatância indutiva (X’L) e, consequentemente, 70 µH de indutância (L’). 

O fasor da corrente indutiva resultante é mostrado na Figura 8.36.  

 

Figura 8.36 - Fasor da corrente indutiva resultante. 
 

Valores aproximados ao da indutância simulada podem ser observados na                  

Figura 8.33(a). Esses valores corroboram a tese da possível aplicação desses dispositivos 

orgânicos em projetos eletrônicos. 

Vale destacar que os resultados alcançados com essa tecnologia são de importância 

única no que tange a fabricação de dispositivos similares, como os capacitores metal-isolante-

semicondutor (MIS). O arranjo desse dispositivo é formado por uma camada de metal (M), 

isolante (I) e semicondutor (S), que constitui a base desses dispositivos, entre os quais se 

encontram os transistores, capacitores e memórias cuja estrutura de “camadas” pode colaborar 

com os capacitores fabricados.  

Finalmente, os capacitores que apresentaram valores na ordem de pF e os indutores na 

ordem µH podem ser usados como filtros de sinais para evitar ruídos que venham a influenciar, 

de maneira prejudicial, a comunicação em um determinado sistema. 

 

8.3. Discussão Parcial dos Resultados 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais resultados da caracterização elétrica dos filmes 

de PAni aplicados em dispositivos, que contribuíram para elucidar a resposta desse sistema de 

impressão via SiEO na fabricação de dispositivos eletrônicos orgânicos. As curvas de 

resistência elétrica e condutividade dc, a partir das curvas I vs V, em função do aumento da 
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pressão, e em função da injeção de volume de gás amônia no ambiente preparado, elucidaram 

sobre os efeitos elétricos da PAni para essas aplicações. 

 Pôde-se conhecer o comportamento elétrico dos sistemas apresentados, à medida que 

aumenta a espessura do filme, a partir das curvas de impedância e de condutividade em função 

da frequência.   

 Ademais, observou-se que o comportamento de Zdc e Ro vs “d” (pressão aplicada ao 

sistema) corrobora a resposta do sistema em relação à espessura desse filme. Assim, a partir 

das curvas de IvsV foi possível notar que o contato elétrico entre metal/filme é ôhmico. Por fim, 

as análises elétricas em função da pressão aplicada mostraram que todos os filmes seguem um 

comportamento semelhante a partir do qual a condutividade diminui em função da variação 

dessa pressão, caracterizando que o sistema se torna cada vez mais condutivo com o aumento 

da quantidade de PAni condutiva, ou menos resistivo. 

Este comportamento foi observado para a condutividade dc obtida a partir de Ro    

(Figura 8.13) como também para amostras de sensores (Figura 8.18), obtidas a partir das curvas 

Z’(f), nas medidas ac, sendo todas em função da injeção de amônia no sistema. Todas estas 

curvas refletiram o mesmo comportamento, que pode ser explicado baseado na 

proporcionalidade da espessura de filme vs a condutividade do dispositivo fabricado.   
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CAPÍTULO 9   

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram impressos filmes finos orgânicos a partir do desenvolvimento de uma 

máquina para deposição de polímeros condutores com o objetivo de fabricar dispositivos 

eletrônicos com características aplicáveis à eletrônica atual. Sensores de gás amônia e resistores 

tiveram a PAni como elemento ativo. Foram utilizados dielétricos Ecoflex® e poliestireno na 

fabricação dos capacitores e indutores através da técnica de impressão SiEO. Esta técnica, 

baseada em plataforma de sistemas de injeção eletrônica automotiva, foi desenvolvida para 

permitir selecionar a região de deposição dos polímeros semicondutivos no substrato, 

característica fundamental para a construção desses dispositivos orgânicos, podendo-se evitar 

desperdício de material e com baixo custo de fabricação. Neste contexto tornou-se necessário 

identificar os mecanismos de funcionamento das válvulas de injeção eletrônica, peça 

fundamental para a escolha da tecnologia utilizada no SiEO. Esse sistema, semelhante ao tipo 

gota sob demanda, apresenta a vantagem de não afetar as propriedades estruturais, elétricas e 

ópticas do polímero. 

Para cumprir com os objetivos propostos partiu-se, primeiramente, do estudo das 

características das soluções de tintas comerciais utilizadas por impressoras à jato de tinta. Além 

de investigar a resposta destas tintas à determinados substratos, foi essencial obter as condições 

necessárias para a sua fluidez, ou seja, sua viscosidade e tensão superficial. O passo inicial após 

essas fases, foi escolher um polímero que pudesse ser utilizado em dispositivos eletrônicos 

orgânicos. Assim, a escolha recaiu sobre a PAni, também conhecida como metal sintético, por 

apresentar comportamento elétrico, óptico e magnético semelhante aos metais e semicondutores 

inorgânicos.  

O mapeamento realizado com a “solução” de corante e a PAni em diferentes condições 

propiciaram um criterioso e metódico padrão de impressão. Esse padrão foi essencial para 

determinar como os filmes foram confeccionados, em que condições físicas, químicas e em 

quais ajustes de parâmetros a máquina impressora fora submetida para cada resultado obtido. 

Esses resultados caracterizaram tanto o material (solução/suspensão) de ejeção quanto a 

impressora SiEO em termos de aplicabilidade, mostrando-se fundamental nesse trabalho.  

Para criar a metodologia de impressão, através do mapeamento, foram preparadas 

“soluções” de PAni com concentrações de 1, 5, 10 e 20 mg/mL. Os valores de viscosidade e 
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tensão superficial para estas concentrações situaram-se bem próximos dos valores encontrados 

para a solução de corante comercial, ou seja, em torno de 3 mPa.s e de 40 mN/m, 

respectivamente. No mapeamento foram utilizados substratos de vidro e PS, com e sem 

tratamento de superfície, e papel. Os resultados obtidos dos ângulos de contato mostraram que 

a superfície do substrato é extremamente importante para a definição das geometrias finais 

depositadas. Assim, uma das condições essenciais para permitir o emprego da técnica de forma 

adequada compreendeu o conhecimento de um processo que possibilitou determinar como o 

polímero interagiu com a superfície do substrato. Estudos sobre a molhabilidade das soluções 

auxiliaram no alcance de uma deposição mais conforme. Baixos valores de ângulo de contato 

podem indicar um bom espalhamento do material, mas uma indefinição dos limiares da 

estrutura. Um valor elevado, por outro lado, pode significar a baixa interação da solução com o 

substrato.  

Os filmes e dispositivos foram caracterizados morfológica, estrutural, química e 

eletricamente. Os resultados apresentados demonstram que: 

• A caracterização elétrica obtida de um filme de PAni dopada, aplicado em eletrodos de 

prata para utilização como sensor orgânico, comprovou a funcionalidade desse filme como 

camada ativa do dispositivo impresso através do SiEO, comprovando assim a eficácia dessa 

máquina de impressão de material orgânico para possíveis aplicações industriais. 

• De acordo com os resultados das curvas IvsV, os contatos elétricos metal 

(prata)/polímero, comportam-se como neutro (ôhmicos) em todas as faixas de tensão aplicadas. 

Observou-se que a resistência obtida a partir da Lei de Ohm, através das curvas IvsV, diminuiu 

à medida que se aumentou a pressão no sistema de impressão.    A variação da condutividade 

dc com a pressão aplicada ao sistema mostrou um comportamento de proporcionalidade com a 

condutividade que diminuiu à medida que se diminuiu a espessura da amostra, refletindo o 

caráter condutivo que os filmes de PAni adquirem à medida que se aumenta a área de condução. 

Por fim, as curvas de impedância apresentam um patamar em baixas frequências (regime dc) 

dentro do esperado corroborando os resultados de caracterização morfológicas e estruturais dos 

dispositivos impressos. 

• Foi observado em todas as amostras de sensores que, quanto maior a espessura do filme 

(dentro da faixa trabalhada), maior a condutividade, e menor o valor de impedância, logo, maior 

a sensibilidade do dispositivo fabricado. Ainda para o caso do sensor, esse aumento de gás 

amônia em contato com o dispositivo de PAni mostrou-se diretamente proporcional ao aumento 

da impedância no sistema, confirmando assim, a desdopagem do material orgânico no meio 

analisado. O volume de gás dentro do sistema variou de 0 a 30 ppm.  
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• Os resistores, indutores e capacitores apresentaram respostas quanto à ordem de 

grandeza dentro dos valores comerciais encontrados na área da eletrônica convencional 

disponibilizados atualmente. Porém, os valores baixíssimos encontrados de capacitância e 

indutância (pF e µH) atestam para a necessidade de ajuste de pressão, parâmetro de controle 

essencial para a formação resultante dos filmes impressos bem como um aprimoramento do 

processo de produção dos dispositivos para obtenção de filmes mais uniformes e estruturas 

menos irregulares.  

• Os resultados alcançados certificam a utilização do equipamento de impressão como 

ferramenta para fabricação desses dispositivos. Os protótipos da impressora também 

contribuíram de forma decisiva para os resultados alcançados. O protótipo II, automatizado, 

apresentou-se como uma ferramenta eficaz de impressão de filmes poliméricos na qual foram 

observadas homogeneidade e reprodutibilidade dos filmes como também rapidez e 

padronização justificando assim sua implementação. 

• O sistema de impressão desenvolvido permite uso de dielétricos orgânicos e fabricação 

tanto sobre substratos rígidos quanto flexíveis. Os resultados obtidos ao longo do 

desenvolvimento desse trabalho mostram pela primeira vez a viabilidade técnica de se produzir 

filmes orgânicos (polianilina por exemplo) a partir de uma máquina de impressão cuja 

tecnologia é baseada em sistemas de injeção eletrônica automotiva usados, por exemplo, em 

eletrônica orgânica. Devido ao custo elevado para impressão de filmes poliméricos via 

máquinas comercias, pode-se afirmar que este equipamento se mostrou eficiente quanto às 

resistências química de impressão e quanto ao seu custo final. 

 

A proposta de uso do SiEO é inédita e surge nesse trabalho como uma alternativa de 

processo de fabricação de filmes poliméricos a baixo custo, alta resistência química e fácil 

manufatura como também boa reprodutibilidade. Características como uniformidade dos filmes 

impressos, baixo desperdício de material, rapidez e flexibilidade, podendo ser adaptada para as 

mais diversas formas de substratos e geometrias de impressão foram observadas. Outro fator 

importante é a grande quantidade de dispositivos por tempo de produção e uma interface de 

comunicação bastante amigável. Essas características não podem ser atribuídas às Ink Jet 

comerciais que apresentam grande problema de entupimento influenciando na estabilidade do 

sistema e limitando a área de impressão às formas e tamanhos dos substratos utilizados, não 

podendo, por exemplo, cobrir áreas de maior espessura. Este diferencial abre inúmeras 

possibilidades de novas formas de impressão através desse sistema. Dessa forma, é possível 
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afirmar que o SiEO é aplicável à fabricação de dispositivos utilizados na eletrônica impressa, 

como também em impressões de grandes áreas. 

Finalmente, de maneira objetiva, é apresentado na Tabela IX.1 um Datasheet da 

impressora SiEO com o padrão alcançado pelos dispositivos fabricados (sensor e RCL) com a 

faixa de valores de resistência, capacitância e indutância obtidos através das análises extraídas 

desses elementos. 

 

Tabela IX.1 - Datasheet dos dispositivos fabricados pela impressora SiEO. 

DISPOSITIVOS DATASHEET DOS DISPOSITIVOS FABRICADOS PELA IMPRESSORA SiEO 

Capacitor 
Dielétrico Ecoflex® Dielétrico PS Tolerância 

Faixa de capacitância Faixa de capacitância  

2,1 pF ≤ C ≤ 2108pF 4 pF ≤ C ≤ 6106pF ± 1% 

Indutor Faixa de Indutância Faixa de Indutância  

50 µH ≤ L ≤ 70 µH 1 µH ≤ L ≤ 36,3 µH ± 1% 

Resistor Faixa de Resistência  

18 MΩ ≤ R ≤ 600 MΩ ± 1% 

Sensor de 
amônia 

Faixa de Resistência  

0,214 MΩ ≤ R0 ≤ 1,36 MΩ (Pressão de 7 a 2 psi) ± 1% 

 

A importância da pesquisa em eletrônica molecular surge a partir da previsão de que o 

limite da diminuição das dimensões dos dispositivos inorgânicos é previsto para algumas 

décadas. A Eletrônica Molecular apresenta-se como alternativa de continuidade na integração 

de dispositivos. Uma etapa para se atingir uma eletrônica via moléculas é a eletrônica orgânica. 

A utilização de materiais semicondutores orgânicos poliméricos permitiu o desenvolvimento 

de técnicas de fabricação que implicaram na diminuição dos custos de produção. Assim, tornou-

se imprescindível a ampliação dos conhecimentos acerca do desenvolvimento de processos de 

fabricação que incorporem materiais orgânicos. Com o desenvolvimento dos polímeros 

conjugados surgiram aplicações importantes como: mostradores de informação flexíveis, 

etiquetas de RFID, a eletrônica têxtil e o sensoriamento. 

Para trabalhos futuros segue como sugestão implementar o controle da impressora com 

ajustes de firmware e software aumentando, dessa forma, a abrangência de aplicação. Outra 

sugestão é a melhoria das condições de impressão de maneira que o ambiente seja controlado 

para evitar possíveis contaminações externas e interferência no tempo de secagem das amostras. 
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CAPÍTULO 10   

ARTIGOS PUBLICADOS, TRABALHOS APRESENTADOS E 
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publicados em anais de Congressos, Conferências e Simpósios bem como a patente da 

impressora SiEO. 
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