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Resumo 

 

O uso da polianilina (PAni) como material ativo de dispositivos eletrônicos tem crescido nas 

últimas décadas devido, principalmente, a sua facilidade de síntese, seu processamento via 

solução e suas propriedades semicondutivas. Mais do que isso, a possiblidade de fabricação 

de nanodispositivos desse polímero, via técnicas simples e de baixo custo, tornam seus 

interesses científico, tecnológico e comercial ainda mais atraentes. Neste trabalho é 

apresentada a fabricação inédita de estruturas de poros e postes de PAni obtidas a partir da 

técnica de carimbo replicador em escala nanométrica ou, simplesmente, litografia por 

nanoimpressão. Poros (diâmetro  400 nm e profundidade  160 nm) e postes (diâmetro  

120 nm e altura  75 nm) em filmes auto sustentáveis desse polímero foram obtidos a partir 

da deposição de PAni em “carimbos” de poli-dimetilsiloxano (PDMS), também conhecidos 

como silicone. No primeiro caso, i.e. nanoporos de PAni, os carimbos de PDMS foram 

preparados usando-se como molde filmes de poliestireno (PS) com estrutura de nanoporos 

obtidas, por sua vez, a partir da técnica de respiração. Já no segundo caso, i.e. nanopostes de 

PAni, o procedimento experimental foi o mesmo, mas o molde de PS foi substituído pela 

superfície com nanopostes encontrada na asa da cigarra. A topografia de superfície das 

estruturas produzidas foi caracterizada por meio de imagens de Microscopia de Força 

Atômica (AFM) e técnicas de visão computacional. Os resultados mostram que há uma 

regularidade na distribuição dos poros e postes de PAni e, além disso, que independente do 

arranjo, poro ou poste do molde utilizado, o diâmetro das nanoestruturas de PAni ficou 

praticamente idêntico às estruturas originais. Já a altura dos nanopostes, provavelmente 

devido a efeitos de solventes, diminuiu ca. 60% em relação à estrutura da asa da cigarra, 

enquanto a profundidade dos nanoporos aumentou ca. 120%.  Finalmente, os nanoporos e os 

nanopostes produzidos apresentaram um arranjo 2D quasi hexagonal, com distância média 

entre poros de 200 nm e entre postes de 50 nm. Os resultados obtidos não deixam dúvidas 

quanto ao potencial que a técnica de carimbo replicador apresenta para fabricação de 

nanoestruturas tridimensionais e semicondutivas de PAni. 
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Abstract 

 

The use of polyaniline (PAni) as active material of electronic devices has grown in the last 

decades, mainly its ease of synthesis, its processing solution and its semiconductor 

properties. More than that, a possibility of making nano devices of this polymer, through 

simple and low cost techniques, makes their scientific, technological and commercial 

interests even more attractive. This work presents an unprecedented fabrication of PAni 

holes and poles obtained from the nano-scale replicator stamp technique or, simply, soft 

lithography. Holes (diameter  400 nm and depth  160 nm) and poles (diameter  120 nm 

and height  75 nm) in self-supporting polymer films were obtained from PAni deposition 

on polyimethylsiloxane (PDMS) stamps, also known as silicone. In the first case, that is, 

PAni nano-holes, the PDMS films were prepared using polystyrene (PS) films with nano-

holes structures obtained, in turn, from the breathing technique. In the second case, that is, 

PAni nano-posts, the experimental procedure was the same, but the PS mold was replaced 

by the surface with nanopostes found in the wing of the cicada. A surface topography of the 

structures produced was characterized by images of Atomic Force Microscopy (AFM) and 

computer vision techniques. The results show that there is a regularity in the distribution of 

PAni holes and posts, besides that, regardless of the arrangement, holes or posts of the mold 

used, the diameter of PAni nanostructures was adopted almost identical to the original 

structures. The height of the nanoposts, due to solvent effects, decreased 60% in relation to 

the structure of the wing of the cicada, while the depth of the nanopores increased ca. 120%. 

Finally, the nanoholes and the nanoposts produced presented an almost hexagonal 2D 

arrangement, with a mean distance between 200 nm holes and posts between 50 nm. The 

results obtained do not leave doubt as to the potential that a replicate stamp technique 

presents for the manufacture of three - dimensional nanostructures and semiconductors of 

PAni. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

 

Filmes estruturados contendo nanoporos e nanopostes têm recebido atenção nos 

últimos anos devido ao grande potencial para aplicações em dispositivos eletrônicos, 

fotônicos e optoeletrônicos [1-2]. Dentre os materiais promissores para essas aplicações 

destacam-se os polímeros por possuírem tanto vantagens de produção em larga escala e com 

baixo custo, via técnicas convencionais de impressão, litografia e moldagem, bem como a 

versatilidade de fabricação de dispositivos ultrafinos, flexíveis e elásticos [3].  

Um exemplo da versatilidade dos polímeros para desenvolvimento de dispositivos 

flexíveis foi recentemente apresentada na revista Future Markets, edição The global market 

for nanoeletronics, de Outubro de 2016. Nessa publicação é dada ênfase na necessidade de 

novas arquiteturas em escalas nanométricas para o desenvolvimento de componentes 

eletrônicos e fotônicos, de dispositivos e de recobrimentos de baixo custo, mas com altas 

efetividade e funcionalidade industriais e comerciais. A título de ilustração, a Fig.1.1 

apresenta a foto publicada na capa da edição e revista supracitadas mostrando um dispositivo 

flexível em substrato transparente.  

 

 

FIGURA 1.1 - Foto de um dispositivo eletrônico flexível em substrato transparente. Fonte: The global 

market for nanoeletronics, Future Markets, Ed. Out/2016. 
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Neste contexto, o controle da topografia de superfície de filmes poliméricos torna-se 

um importante objetivo de estudo científico e tecnológico. Mais do que isso, a possibilidade 

de fabricação de filmes com superfície nanostruturada torna o estudo e a investigação 

comercial dos polímeros ainda mais atraente. Em especial, para o caso dos polímeros 

semicondutivos [4-5] que possibilitam variação reversível de condutividade elétrica de 

isolante a semicondutor, como é o caso da polianilina (PAni) sob o efeito de dopagem em 

soluções ácidas (ex: ácido clorídrico  (HCl)) e de desdopagem em soluções básicas (ex: 

Hidróxido de amônia (Na4OH)), o controle de estruturas com nanoporos e nanopostes pode 

dar origem a dispositivos inéditos com caraterísticas mistas de fotônico, com padrões de 

reconhecimento ou de interferência bem definidos, mas ora isolante ou ora semicondutor [7-

10]. Tais dispositivos teriam aplicação em nanotecnologia como, por exemplo, diodos e 

transistores, e até mesmo, em biochips que possibilitam o contato direto de células vivas com 

dispositivos eletrônicos para o estudo da estrutura e dinâmica dessas células. A Fig. 1.2 

mostra imagem de um desses chips desenvolvido para a cultura de neurônios confinados em 

postes de poliimida e sobre um dispositivo eletrônico de silício [10]. 

 

 

FIGURA 1.2 - Micrografia de neurônio imobilizado por de postes de poliimida [10]. Os postes 

isolantes elétricos funcionam apenas como gaiola para aprisionar os neurônicos. Nesse caso, medidas 

elétricas são realizadas apenas na superfície do biochip. Seria, portanto, interessante expandir essa 

estrutura para um arranjo tridimensionl, onde postes condutores poderiam também ser empregados 

como contatos elétricos para caracterização 3D do sistema biológico. Essa é uma das motivações desse 

trabalho de dissertação para o caso da polianilina. 
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Outra aplicação é em dispositivo de segurança tipo QRcode, com padrões ou 

componentes eletrônicos com condutividade variável e construídos a partir de estruturas 

postes ou poros manométricos [11]. Um QRcode caracteriza-se por ser um código de 

segurança bidimensional que pode armazenar 100 vezes mais dados do que um código de 

barras tradicional. Tais códigos QR rapidamente ganharam popularidade e agora são muito 

comumente utilizados em vários produtos, por causa da capacidade de leitura rápida e grande 

capacidade de armazenamento [12]. Aplicando o conceito de códigos QR para aplicações de 

impressão de segurança, pesquisadores já desenvolveram um código QR invisível produzidos 

a partir de nanomateriais [11], como mostra a Fig. 1.3. Combinar propriedades fotônicas de 

filmes poliméricos com arranjos nanométricos semicondutivos da PAni é um dos focos desse 

trabalho. 

 

 

 

FIGURA 1.3 -  Imagem de conversão do código QR em (a) uma fita transparente, (b) afixada ao 

rótulo de uma revista. [12] 

  

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi fabricar, com certa facilidade, nanoporos e 

nanopostes de polianilina a partir da técnica de litografia por nanoimpressão via carimbo 

replicador. Para tanto, os nanoporos e nanopostes foram obtidos a partir da moldagem com 

carimbos de polidimetilsiloxano (PDMS). Esses, por sua vez, foram processados sobre as 

estruturas porosas de filmes de poliestireno, obtidos pela técnica de figura de respiração, e 

com postes da asa do inseto cigarra.  
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1.2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em 7 capítulos. O primeiro deles, CAPÍTULO 2, apresenta uma 

breve revisão das principais características e definições dos polímeros, com destaque para o 

poliestireno, o Poli-dimetilsiloxano (PDMS) e a polianilina. Em seguida, no CAPÍTULO 3, são 

relatadas e descritas as principais técnicas de deposição usadas nesse trabalho. Os principais 

procedimentos experimentais, que foram utilizados para produção das soluções poliméricas, 

mistura do PDMS, além da produção da PAni e a sua solubilização, são descritos no  

CAPÍTULO 4. No CAPÍTULO 5, por sua vez, são apresentados os equipamentos e métodos de 

análise e, no CAPÍTULO 6, são apresentados os resultados experimentais dos filmes de 

Poliestireno, PDMS e PAni. Os resultados estão divididos em duas partes: a primeira com a 

formação das estruturas a partir do poliestireno (estruturas em forma de poros) e a segunda a 

formação das nanoestruturas a partir da asa da cigarra (estruturas em forma de postes). Sendo 

assim, esse trabalho foi principalmente voltado para a produção de filmes de PAni com 

nanoestruturas, a partir de carimbos nanometricos produzidos em PDMS e analisados por AFM. 
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Capítulo 2  

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Neste capítulo é apresentada uma breve descrição das características dos polímeros 

utilizados nesse trabalho, o poliestireno, o silicone (PDMS) e a polianilina, bem como a 

descrição do comportamento do poliestireno sob efeito de umidade e da rotação na técnica de 

spin coating, para fabricação de nanoporos. 

 

2.1 - Polímeros  

 

Os polímeros industrializados possuem elevada massa molar, resultante de reações 

químicas de polimerização, podendo ser encontrada com valores entre 10
4
 e 10

6
 g/mol, ao 

passo que naqueles de origem natural (como por exemplo, a borracha, celulose, proteínas, 

entre outros) podem-se encontrar valores muito mais elevados para a massa molar (10
8
 g/mol 

ou mais). As moléculas constituintes dos polímeros apresentam cadeias bastante longas, de 

dimensões entre 10
2
 e 10

5
 Å. Esses longos segmentos moleculares propiciam enlaçamentos e 

emaranhamentos, os quais alteram o espaço vazio, volume livre, entre as cadeias. Existem 

polímeros orgânicos e inorgânicos; sendo os primeiros os mais estudados e mais importante 

comercialmente [13]. 

A facilidade e o baixo custo de processamento fizeram com que os materiais 

poliméricos se tornassem abundantemente presentes em nossa vida cotidiana. Na indústria 

elétrica, os materiais poliméricos foram utilizados inicialmente com o intuito de substituir 

isolante feitos a base de papel. Sua aceitação foi excelente por serem materiais leves, baratos e 

altamente isolantes (relação à corrente elétrica) [13-14]. 

Na década de 1970 que se deu a descoberta da condutividade do polímero trans-

poliacetileno dopado com iodo, por H. Shirakawa e seus colaboradores [15-16]. A partir daí, 

novos polímeros condutores de eletricidade têm sido descobertos e estudados cujas propriedades 

elétricas se assemelham às de metais, de semicondutores ou até mesmo de supercondutores.  A 

obtenção dos polímeros condutores, com exceção do poliacetileno, é bastante simples, sendo 

o método eletroquímico o mais relatado [14; 17]. Neste trabalho são utilizados dois 
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polímeros: o poliestireno (possui propriedade isolante) e a polianilina (possui propriedade de 

semi-condutor e isolante). 

O mecanismo de reação química que provoca a combinação de um grande número de 

moléculas do(s) monômero(s) para formar uma macromolécula, ou seja, um polímero,é 

chamado de polimerização.  A composição centesimal do polímero pode ser a mesma dos 

monômeros ou um pouco diferente, dependendo do tipo de reação que promoveu a 

interligação dos meros para formar a cadeia polimérica [13]. 

As cadeias poliméricas podem ser constituídas de um ou mais tipos de meros. 

Polímeros com apenas um tipo de mero na cadeia molecular é designado homopolímero, 

enquanto que, polímeros com dois ou mais tipos de meros recebem a designação de 

copolímeros.  

 

2.2 POLIESTIRENO 

 

O Poliestireno (PS) é o pioneiro entre os termoplásticos, tendo iniciado a produção 

comercial em 1930. O PS é um homopolímero resultante da polimerização do monômero de 

estireno, sendo que esta polimerização pode ser em massa (que é o mais moderno) ou em 

suspensão [15]. O processo de polimerização contínua em massa do estireno é o mais 

utilizado pelos grandes fabricantes de PS, fornecendo altas vazões, polímeros com alto grau 

de pureza, bem como baixa carga de efluentes.  

O estireno - insumo básico do PS - é obtido através do etilbenzeno, que por sua vez é 

derivado do benzeno e do eteno. Esta é a rota normalmente utilizada para obtenção do 

estireno, mas existe uma outra que está começando a ficar em evidência: é o processo PO/SM 

para produção do óxido de propeno (PO), onde o estireno (SM) é subproduto, resultando em 

menor custo com relação ao outro processo [15;18]. 

O PS é uma resina do grupo dos termoplásticos, cujas principais características 

residem no fácil processamento por moldagem a quente, baixo custo sendo semelhante ao 

vidro (transparente e de fácil coloração), baixa resistência a intemperes, elevada resistência 

a álcalis e ácidos, baixa densidade e absorção de humidade, baixa resistência a solventes 

orgânicos, calor e intempéries, é reciclável, entre outros. Assim, por ser um material barato e 

frágil, é muito empregado na fabricação de produtos descartáveis ou que necessitem de alta 

transparência. O poliestireno convencional é popularmente conhecido como PS cristal. Apesar 

de possuir empregabilidade restrita devido à sua baixa resistência mecânica e a solventes 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Homopol%C3%ADmero&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estireno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1sticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
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orgânicos, o PS demonstra propriedades excelentes para determinadas aplicações quando 

expandido, dando origem ao poliestireno expandido ou EPS (mais conhecido no Brasil pela 

marca comercial Isopor®, da Basf), por exemplo [17].  

Em relação aos seus principais concorrentes, o PS apresenta as seguintes vantagens: é 

mais barato do que o ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) e o PET (Polietileno Tereftalato), 

e tem um processamento mais fácil do que o Polipropileno (PP). Para aplicações de baixo 

custo, como embalagens e descartáveis (Fig. 2.1 - b), o PS tem uma significativa influência 

onde a embalagem de papel é o seu grande concorrente. Estima-se que 34% de todas as 

embalagens e descartáveis nos EUA, em 1995, foram oriundas de PS [15]. 

 

 

FIGURA 2.1 - Poliestireno no formato de: (a) cristais e (b) materiais plásticos. 

 

 

2.3 POLIDIMETILSILOXANOS (PDMS) 

 

O polidimetilsiloxano (PDMS) é composto por repetições de unidades de 

dimetilsiloxano, - OSi(CH3)2. A presença simultânea de um grupo orgânico e um grupo 

inorgânico proporciona ao PDMS uma combinação de propriedades únicas [19]. Ele possui 

temperatura de transição vítrea muito baixa e, portanto, são líquidos à temperatura ambiente. 

Estes materiais líquidos podem ser prontamente convertidos em elastômeros sólidos por 

reticulação. Os pré-polímeros e os agentes de cura estão comercialmente disponíveis a partir 

de várias empresas: por exemplo, Dow Corning e Huls América [20]. 

O elastômero PDMS utilizado é Sylgard ™ 184, produzido pela Dow Corning, no qual 

é fornecido como um kit de duas partes: uma base de borracha de PDMS líquido (isto é, um 

(a) (b) 
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PDMS terminado por vinilo) e um agente de cura (isto é, uma mistura de um complexo de 

platina e copolímeros de methylhydrosiloxane e dimetilsiloxano).  Dentre as aplicações 

podemos citar na área aeroespacial (flexibilidade a temperaturas baixas e elevadas), eletrônica 

(elevada resistência elétrica) e médica (excelente biocompatibilidade) [19].  

 Segundo (Longaresi [21] e Xia et tal [20]) além da elasticidade, o elastômero PDMS 

também tem outras propriedades que fazem com que seja extremamente útil em litografia 

macia:  

 (a) O PDMS possui boa estabilidade química; a maioria das moléculas ou polímeros a ser 

modelado não aderem irreversivelmente nem reagem com a superfície de PDMS; 

 (b) O PDMS é deformavél o suficiente tal que o contato com as estruturas pode ser obtido 

em superficies não planares e na escala nano e micrométrica; 

 (c) As características do PDMS permitem que ele seja solto facilmente da superficie, até 

mesmo de estruturas frágeis e complexas sem que haja a destruição das estruturas;  

 (d) O PDMS não é higroscópico, ou seja, não incha quando em contato com líquidos; 

 (e) O elastômero PDMS tem boa estabilidade térmica (até ~186 °C no ar);  

 (f) O elastômero PDMS é opticamente transparente até 300 nm; 

 (g) O elastômero PDMS é isotrópico e homogêneo; selos ou moldes feitos a partir deste 

material podem ser deformados mecanicamente para manipular os padrões e estruturas de 

relevo nas suas superfícies;  

 (h) O PDMS elastomérico é durável quando usado como um selo; podemos usar um 

carimbo de PDMS por algumas vezes durante um período de vários meses, sem degradação 

notável no desempenho. 

O PDMS também apresenta uma série de problemas técnicos para soft lithography, 

entre eles podemos considerar os citados por Xia et tal [20] a saber: PDMS encolhe por ~ 1% 

após a cura e a elasticidade e a expansão térmica do PDMS tornam difícil de obter alta 

precisão no registro através de uma grande área e pode limitar a utilidade da técnica em 

multicamadas, fabricação e / ou de nanofabricação.  

Os filmes de PDMS são mais conhecidos como silicone, são transparentes e flexíveis, 

podendo ser utilizado durante um grande tempo sem que haja notável degradação em seu 

desempenho [21]. Geralmente são utilizados na proteção de equipamentos elétricos e 

eletrônicos e em energia solar. Neste trabalho utilizaremos como um molde para a deposição 

de outros polímeros. 
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2.4 POLIANILINA  

 

Após a descoberta do poliacetileno em 1977, inúmeros polímeros conjugados foram 

quimicamente sintetizados. Entretanto, os primeiros materiais apresentavam baixa resistência 

mecânica, baixa massa molar, e difícil processabilidade, o que prejudicava a formação dos 

filmes finos [21-22]. Para modificar essas características, inúmeras rotas de síntese foram 

elaboradas e aperfeiçoadas no decorrer dos anos [19]. A Polianilina (PAni) e polímeros 

derivados da anilina têm sido intensamente investigados devido à sua estabilidade química em 

condições ambientes, por possuir uma síntese de fácil controle e baixo custo, por ser solúvel 

em grande parte dos solventes e por ter seu grau de condutividade controlado pelo processo de 

dopagem e desdopagem, podendo atingir uma grandeza na ordem de 10
4
 S.cm

-1
 [23-24].  

As Polianilinas (PAni) são uma classe de polímeros que apresentam a composição 

química dada pela fórmula estrutural mostrada na Fig. 2.2  [25-26] sendo resultado da 

polimerização da anilina em meio ácido, na presença de um oxidante, podendo melhorar suas 

características pela adição de dopantes. Este polímero foi primeiramente relatado em 1862 

com o nome de negro de anilina, estando atualmente, bem estabelecido no mercado [27]. A 

polianilina possui forte potencial para ser utilizada em dispositivos eletrônicos devido, 

principalmente, à sua fácil obtenção e ao controle da sua condutividade com ácidos/bases. A 

PAni é empregada em baterias recarregáveis, dispositivos eletrocrômicos, microeletrônica, 

sensores químicos e bioquímicos, blindagem contra interferência eletromagnética, dosimetria para 

radiação ionizante e dispositivos fotônicos [13] .  

 

 

FIGURA 2.2 - Fórmula estrutural geral da PAni. 

 

 

A PAni pode ser sintetizada por dois processos: químico ou eletroquímico oxidativo do 

monômero anilina. Uma das técnicas utilizadas é a síntese química, que emprega um agente 

oxidante para promover a polimerização da anilina, produzindo um polímero com boa 

capacidade de formação dos filmes e boas estabilidades química e térmica, além de produzir 
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um polímero de alta massa molar e em grandes quantidades [13].  Na síntese eletroquímica 

existe a vantagem de não necessitar de agente oxidante químico e de catalisador. Sua 

caracterização geralmetne é feita por técnicas espectroscópicas e/ou eletroquímica, e o 

polímero é obtido diretamente na forma de filmes cuja espessura depende do tempo de síntese 

e da corrente empregada [23-24].  

A polianilina é um dos únicos polímeros orgânicos condutores cuja estrutura e 

propriedades elétricas, óticas e eletroquímicas podem ser reversivelmente controladas. Para 

tanto podemos utilizar dois processos de dopagem, sendo eles: Dopagem por transferência de 

carga elétrica, pela oxidação química ou eletroquímica da cadeia principal (Fig. 2.3 d-e); ou 

Dopagem por protonação, sem perda de elétrons da cadeia principal (Fig. 2.3 b-d) [23]. 

 

 

FIGURA 2.3 - Estado de oxidação e dopagem da PAni: (a) Pernigranilina, (b) Esmeraldina, (c) 

Leucoesmeraldina, (d) Esmeraldina e (e) Leucoesmeraldina [23]. 

 

  

Durante a polimerização da PAni podem ocorrer várias formas de agrupamento dos 

meros da anilina, resultando na PAni em vários estados de oxidação [13;23-24]. Esse 

polímero pode existir na forma de base ou sal, dependendo do método de preparação 

utilizado. A fórmula estrutural da PAni consiste de uma fração de unidades reduzidas 

(contendo grupos amina: y) e uma fração de unidades oxidadas (contendo grupos imina: 1-y), 

como mostra a Fig. 2.3 [13]. Nesse caso, y pode variar continuamente de 0 (PAni 

completamente oxidada, contendo somente nitrogênio imina) a 1 (PAni completamente 

reduzida, contendo somente nitrogênio amina). Os diferentes graus de oxidação da PAni 
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dependem do valor de y (Fig. 2.3), sendo designados pelos termos leucoesmeraldina (y = 1), 

protoesmeraldina (y = 0,75) e, quando y = 0,5, ela é denominada de esmeraldina, sendo a sua 

forma mais estável e, portanto, de maior interesse e mais utilizado [13-14 ; 23-24].  

Para a PAni com estado de completamente oxidado (pernigranilina, y=0) (Fig. 2.4-c) 

ou completamente reduzido (leucoesmeraldina y=1) (Fig. 2.4-a)  a polianilina apresenta o 

comportamento de um isolante elétrico. Para o estado protoesmeraldina e esmeraldina, a PAni 

pode conter as estruturas oxidadas e reduzidas em proporções variadas e o seu estado de 

oxidação aumenta com a diminuição dos valores de y [23]. Dos estados possíveis da PAni, o 

que demonstra maior interesse é aquele no qual o polímero apresenta características de 

semicondutor, ou seja, o estado de sal de esmeraldina (Fig. 2.4-b), que apresenta uma maior 

condutividade elétrica, aumentando deste modo a sua gama de aplicabilidade. Pela sua 

condutividade, a PAni pode ser usada como plástico condutor, em revestimentos condutores, 

adesivos ou em tintas [27]. 

 

 

FIGURA 2.4 - Estruturas da PAni nos seus principais estados de oxidação. (a) Leucoesmeraldina, (b) 

Esmeraldina e (c) Pernigranilina. 

 

 

Em solução aquosa de ácido clorídrico, a PAni pode ter sua condutividade aumentada 

em até 13 ordens de grandeza. Essa variação ocorre através da protonação do nitrogênio do 

grupo imina e, consequentemente, pela formação de um pólaron positivo [13]. De um modo 
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geral, o ácido clorídrico (HCl) é o dopante mais utilizado por possuir um alto grau de 

dissociação em meio aquoso, visto que é um ácido forte. O processo de dopagem é reversível 

e o retorno ao polímero original, processo de desdopagem, acarreta pouca ou nenhuma 

degradação da sua cadeia polimérica principal. Com o tratamento químico das bases há a 

conversão para a forma de sal esmeraldina e sal leucoesmeraldina, (Fig.2.4, b-d; c-e) assim a 

PAni comporta como um condutor elétrico e o sal esmeraldina alcança maiores valores de 

condutividade. 

Para a realização da síntese química desse polímero foi utilizada a técnica que 

emprega um excesso de monômero em meio fortemente ácido em baixa temperatura por ser 

de fácil realização e acompanhamento experimental [21]. 

 

2.5 PRODUÇÃO DE POROS EM FILMES DE POLIESTIRENO (PS) 

 

Em projetos anteriores [28], verificou-se a variação das dimensões e distribuição dos 

poros com a variação de alguns parâmetros, tais como: rotação do spinner, umidade, solvente 

e polímero. A seguir citaremos alguns resultados já obtidos que serão utilizados como base 

para futuros estudos.  

 

A) VARIAÇÃO DA ROTAÇÃO DO COOLER E DA CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA NA 

SOLUÇÃO 

 

Um estudo sobre a influência da rotação do spinner na produção dos poros, foi 

necessário para a obtenção de uma rotação ideal na qual é possível obter poros mais 

uniformes. Essa análise foi realizada ao longo do trabalho de conclusão de curso [28] e os 

melhores parâmetros quanto à variação da rotação e da umidade foram determinados, esses 

resultados foram utilizados como base para o desenvolvimento deste trabalho. Para tal análise 

variou-se a rotação entre 1200 rpm e 8187 rpm com o tempo constante da rotação em 60 s. O 

filme obtido é fino, transparente e não é possível removê-lo do substrato. Análises de AFM 

foram feitas nas amostras, possibilitando assim a caracterização topográfica da superfície, 

sendo possível obter a variação das dimensões para cada parâmetro variado.  

Em todas as amostras produzidas é possível observar, a formação de estruturas porosas 

(Fig. 2.5) mostrando que o processo de produção de filmes porosos por Figura de Respiração 
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(o método será descrito no cap. 3.1) é efetivo. Com a variação da rotação do spinner é 

possível variar o tamanho, organização e número de poros das amostras. Nas amostras que 

giraram com baixa velocidade observa-se que uma pequena quantidade de poros aparece na 

superfície sem nenhuma organização (Fig. 2.5-a). Com o aumento da velocidade, aumenta-se 

o número de poros. Analisando-se cuidadosamente as amostras, percebe-se que a amostra cuja 

velocidade de rotação foi de 4271 rpm (Fig. 2.5-c) é a que tem uma maior homogeneidade dos 

poros. 

 

 

FIGURA 2.5 - Imagens de AFM 5x5 μm de filmes porosos de PS produzidos com rotação do spinner 

de (a) 1507 rpm (b) 3350 rpm (c) 4271 rpm (d) 8187 rpm [28]. 
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Diferente das estruturas porosas citadas na literatura [47; 49-50] as estruturas 

produzidas são menores que 1 m e se utilizada a rotação correta é possível obter amostras 

com poros bem homogêneos. Essas estruturas são observadas, também nas imagens 3D (Fig. 

2.6). 

 

 

FIGURA 2.6 - Imagens de AFM 3D 5x5 m das amostras produzidas com rotação do spinner de (a) 

1507rpm e (b) 4271 rpm (c) 3350 rpm e (d) 8187 rpm [28]. 

 

       

Uma análise mais detalhada de parâmetros como diâmetro, profundidade e número de 

poros foi feito, utilizando software de tratamento de dados, Nanoscope, fornecido pelo 

equipamento de análise de SPM, Veeco, (equipamento esse utilizado para a análise das 

amostras). Os resultados foram dispostos na Tabela I. 
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TABELA I - Relação da variação da rotação com o diâmetro, profundidade e números de poros. [28] 

Velocidade de rotação 

(rpm) 

Diâmetro (nm) Profundidade (nm) Número de 

poros Min. Médio Máx. Min. Médio Máx. 

1507 320 367 459 112 141 201 13 

3350 11 108 227 12 34 77 271 

4271 94 200 275 23 62 88 140 

8187 48 122 253 15 40 93 160 

 

 É possível perceber através de uma análise de distribuição os valores mínimos e 

máximos da profundidade, diâmetro e distribuição das estruturas porosas ao longo das 

amostras, que os poros não são totalmente uniformes, tendo estruturas com ordem de 

grandezas diferentes.   

As amostras também foram analisadas por Microscopia Óptica [28]. Irregularidades na 

superfície das amostras em maior escala podem ser observadas, também por essa técnica (Fig. 

2.7). 

 

 

FIGURA 2.7 - Imagens de Microscopia Óptica da amostra cuja rotação foi de 4271 rpm. Aumento de 

(a) 50x, (b) 100x [28]. 

 

A concentração da água na solução foi alterada, com o intuito de analisar a influência 

da água na formação dos poros. Para isso foi utilizado à velocidade de rotação do spinner de 

4271 rpm. Na solução de PS dissolvida em THF adicionou-se 1% e 3% de água deionizada de 

acordo com o volume da solução, produzindo duas novas soluções [28].  
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As amostras foram analisadas por AFM (Fig. 2.8), sendo possível observar que a 

adição de água não impediu a formação dos poros, e que há variação na sua homogeneidade e 

nas dimensões sendo mais perceptível na Fig. 2.8 a variação do diâmetro dos poros.   

Os poros são formados nas amostras pela evaporação da água na superfície do filme, 

conforme descrição do processo de formação de poros por FR (Fig. 3.1). O resultado 

apresentado nas Fig. 2.8 e Fig. 2.9 confirmam a influência da água na formação dos poros, 

pois, com maior concentração de água na solução, maior o diâmetro dos poros formados.  

 

 

FIGURA 2.8 - Imagem AFM 10x10 μm, das amostras preparadas com solução de PS com 

concentração de água de (a) 0 % (b) 1% (c) 3% [28]. 

 

 

 

FIGURA 2.9 - Imagem 3D, 5x5 μm, das amostras preparadas com solução de PS com concentração 

de água de (a) 0 % e (b) 3% [28]. 
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Capítulo 3  

MÉTODOS DE DEPOSIÇÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os métodos de deposição utilizados na 

fabricação dos filmes. Foram utilizados os métodos de Figura de Respiração e spin coating 

para a fabricação do filme poroso de PS, casting para a produção do filme poroso de PAni e 

para as demais transferencias por reprodução. 

 

3.1 FIGURAS DE RESPIRAÇÃO 

 

O método FR utiliza a condensação de gotas de água sobre filmes poliméricos para 

preparar estruturas ordenadas em forma hexagonal (estruturas na forma de favo de mel, como 

são conhecidas) [5].  Inicialmente acreditava-se que essas estruturas eram formadas devido à 

organização dos polímeros de forma esférica em dissulfeto de carbono, acreditavam ser um 

elemento determinante no processo de formação das estruturas. Posteriormente, observou-se 

que a preparação de camadas em 2D e 3D se dava em função do solvente e da densidade da 

água na solução [5].  

Nesse método as estruturas porosas ordenadas são formadas pela evaporação da 

solução de um simples polímero dissolvido em um solvente volátil, na presença de um fluxo 

de umidade sobre a superfície do filme. Primeiramente, um filme polimérico é depositado 

sobre um substrato (Fig. 3.1-a) e esse filme é colocado na presença de um fluxo de umidade. 

A rápida evaporação do solvente na presença da umidade inicia a nucleação e crescimento de 

gotículas de água sobre a superfície do polímero (Fig. 3.1-b). As correntes de convecção 

originadas da evaporação do solvente e o fluxo de ar pela superfície fazem com que as gotas 

de água se agrupem formando arranjos hexagonais (Fig. 3.1-c). Quando o solvente e as gotas 

de água evaporam (Fig. 3.1-d) completamente, domínios de arranjos hexagonais de poros são 

formados sobre a superfície do polímero (Fig. 3.1-e). Controlando alguns parâmetros na 

preparação dos filmes poliméricos, como por exemplo, umidade e fluxo de ar, e durante o 

processo de evaporação do solvente e da água, pode-se controlar o tamanho dos poros 

formados na superfície do filme [29], o que torna essa técnica de grande potencial 
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tecnológico. Uma grande variedade de materiais como homopolímeros [9;28-31], copolímeros 

[9; 28; 30; 32], híbridos orgânicos e inorgânicos [25-27; 33] tem sido produzida por 

numerosos grupos usando esse método FR. 

 

 

FIGURA 3.1 - Desenho esquemático do processo de formação das estruturas porosas alto-organizadas 

em filmes poliméricos. (a) filme polimérico depositado sobre o substrato (b) nucleação e crescimento 

de gotículas de água sobre a superfície do polímero, (c) gotas de água se agrupem formando arranjos 

hexagonais, (d) evaporação do solvente e das gotas de água evaporam formando domínios de arranjos 

hexagonais de poros sobre a superfície do polímero. 

 

 

Alguns pesquisadores têm conseguido fabricar padrões pelo método de figuras de 

respiração em filmes poliméricos por spin coating. Além disso, observaram que os padrões 

foram gerados mesmo quando um solvente é miscível em água, tal como tetra-hidrofurano 

(THF) [5;28]. 
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3.2 SPIN COATING 

 

No processo de fabricação de dispositivos eletrônicos, tanto orgânicos como 

inorgânicos, uma técnica de deposição de soluções líquidas denominadas spin coating 

(cobertura por rotação) é bastante utilizada. Essa técnica produz filmes relativamente finos, 

mas altamente uniformes sobre áreas relativamente grandes e de grande reprodutibilidade. O 

spin coating é usado principalmente na indústria para a fabricação de filmes de foto-

resistores, e filmes finos de polímeros semicondutores para a confecção de dispositivos 

eletrônicos orgânicos, mas a aplicação mais conhecida ocorre na microeletrônica [9]. Esse 

processo é utilizado devido à sua facilidade de construção e deposição, além de permitir a 

variação de vários parâmetros ajustáveis como velocidade rotacional e o tempo do processo, 

parâmetros esses que permitem o controle da espessura e da homogeneidade dos filmes, 

garantindo a reprodutibilidade dos mesmos [28]. 

O processo de produção de filmes por spin coating, realizado por meio de um 

equipamento denominado spinner, baseia-se na deposição de uma quantidade de fluido 

viscoso (polímeros solubilizados em meios líquidos, por exemplo) sobre um substrato alocado 

horizontalmente sobre o porta-substrato do equipamento (Fig. 3.2-a) e submetido à rotação 

(Fig. 3.2-b). A resultante das forças de adesão entre o líquido e o substrato e da força 

centrífuga resultante do processo causa o espalhamento horizontal do fluído sobre o substrato 

(Fig. 3.2-c) gerando assim um filme, que por sua dimensão de espessura, é considerado um 

filme fino (Fig. 3.2-d).  

 

 

FIGURA 3.2 - Desenho esquemático do processo de deposição pelo método de spin coating. (a) 

deposição de uma quantidade de fluido viscoso sobre um substrato, (b) o sistema é submetido a uma 

frequência de rotação, (c) há um espalhamento horizontal do fluído sobre o substrato e (d) o filme fino 

é formado sobre o substrato. 
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3.3 CASTING 

  

Em geral um dos métodos mais empregados na preparação de filmes finos de sistemas 

híbridos poliméricos é o método de espalhamento de solução por casting. Além de eficiente 

na confecção de filmes finos, esse método é de fácil implementação e utilização [13].  

O método casting consiste em depositar a solução polimérica no substrato desejado 

através da utilização de uma pipeta de Pasteur (Fig. 3.3-b) e deixar que o solvente utilizado se 

evapore (Fig. 3.3-c). Com o aumento, controlado, da temperatura o solvente evapora mais 

rápido. O resultado é um filme polimérico fino e homogêneo (Fig. 3.3-d) [13;21]. Esse 

processo é relatado por Bianchi R.F. [21]. 

 

 

FIGURA 3.3 - Desenho esquemático do processo de deposição por casting no qual (a) o substrato é 

colocado sobre a chapa aquecedora e sobre ele é (b) depositado a solução polimérica (c) deixando que 

o solvente evapore, (d) o resultado é um filme polimérico fino e homogêneo 

 
 

A solução de PAni em N2metil-pirrolidona (NMP) foi depositada sobre os filmes de 

PDMS com poros, com dimensões de aproximadamente 1x1 cm sob uma chapa aquecedora e, 

após o preenchimento de todas as lâminas, a chapa foi ligada e aquecida com taxa constante 

até a temperatura de 50 ºC. As lâminas permaneceram a essa temperatura por 18 horas, até 

secagem completa dos filmes. Os filmes se soltam do PDMS sem a adição de outras 

substancias ou a realização de outros processos de retirada de filmes.  
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3.4. SOFT LITHOGRAPHY 

 

Soft lithography é o um conjunto de técnicas litográficas, que atualmente tem crescido 

no campo da micro e nano fabricação. Entre as técnicas estão a Nanoimprint (NIL), a 

impressão micro-contact (μCP) e micromolding em capilares (simulação), micro-transfer 

moldagem (μTM), micromolding assistida de solvente (SAMIM). Essas técnicas são 

chamadas de solf lithography pois  em cada caso se usa um molde elastomérico que transfere 

padrões para o substrato [34].   

As técnicas de soft lithography necessitam de pouco capital de investimento e são 

muito simples de se produzir, podendo ser feitas em ambiente laboratorial, sem a necessidade 

de ambientes especializados ou de grandes preparações antes da deposição [21;23;34]. 

Estas técnicas usam um elastômero padronizado (geralmente PDMS) como o molde 

para gerar ou transferir o padrão. A técnica oferece vantagens imediatas principalmente para 

aplicações em que a padronização de substratos não planos e materiais com grande área 

padronizada. É especialmente promissor para a micro fabricação de estruturas relativamente 

simples de camada única para utilização em cultura de células, sensores, sistemas de micro-

análise, entre outras [10;21;23].  

 

A. NANOIMPRINT LITROGRAPHY OU LITOGRAFIA POR NANOIMPRESSÃO (NIL) 

 

A técnica de litografia por nanoimpressão (NIL) tem sido proposta como uma 

abordagem alternativa para a fabricação de nanoestruturas com dimensões críticas em 

pequenas escalas (sub 100 nm) [35]. A litografia por nanoimpressão, técnica também 

conhecida como NIL grava um padrão bidimensional diretamente em uma substância 

resistente. Como uma matriz metálica que deixa uma impressão em um pedaço de papel, a 

NIL transfere padrões de relevo a uma camada de substância resistente usando uma matriz 

mestra dura. Esta técnica possui resolução muito fina, pode criar padrões com resolução de 10 

nanômetros, ela não se limita a pequenas áreas superficiais, pode padronizar uma ampla gama 

de materiais. Tem potencialidades para fabricar dispositivos eletrônicos, óticos, magnéticos e 

biológicos que requerem detalhes em escalas nanométricas [36]. A técnica possui uma alta 

taxa de transferência e processo de baixo custo, bem adequado para produção em massa [37].  
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A capacidade e viabilidade do nanoimprint pode ser bastante reforçada pela 

incorporação de materiais elastômeros como por exemplo, PDMS que é depositado na mestra, 

tendo a superfície do substrato replicada. O elastômero é utilizado como um molde no qual 

novas réplicas são produzidos em polímeros orgânicos [38]. A introdução de elastômeros para 

moldagem réplica torna mais fácil para preservar, estruturas frágeis pequenas no original. Um 

molde elastomérico também oferece a oportunidade de manipular o tamanho e a forma das 

estruturas do molde por meios mecânicos ou deformação térmica [37].  

As menores estruturas que foram fabricadas com sucesso por NIL até agora possuem 6 

nm [37]. Muitos esforços têm sido feitos para desenvolver o sistema de alinhamento para 

resolver o problema de micro e nano-estrutura de impressão, e para executar a litografia 

nanoimpressão em superfícies não-planas [35]. 

Existem muitos métodos desenvolvidos para a preparação dos carimbos. Por exemplo, 

um selo com matrizes no formato de pilares que podem ser preparadas usando máscaras de 

polímero-colóide e biomoléculas, podendo atuar como um selo de estampagem, porém estes 

processos são complicados, possuem custos elevados e necessitam de muito tempo para sua 

produção [35].  

A matriz mestra pode ser obtida de forma artificial (em laboratórios) ou encontrada na 

natureza, de acordo com a forma e necessidade obtida. Na natureza, existem diversas nano-

estruturas. Um bom exemplo são as micro e nano-estruturas que existem na borboleta Morpho 

sulkowskyi, que, através de espalhamento de luz e difração, resultam nas borboletas de cor 

azul ou nas asas da cigarra [35].  

Neste trabalho são apresentadas as duas formas: a partir do poliestireno (fabricação 

por Figura de Respiração) e utilizando como mestra asas da cigarra. 

Uma das maneiras de transferência utilizada neste trabalho é com a utilização como 

mestre dura o filme de Poliestireno poroso (Fig. 3.4-a) e sobre ele foi depositado o PDMS 

(Fig. 3.4-b). O PDMS foi utilizado como molde para a resina epóxi (Fig. 3.4-d) e para PAni 

(Fig. 3.4-c). A resina epóxi também pode ser utilizada como molde elastomérico para a PAni 

(Fig. 3.4-e) obtendo assim uma estrutura inversa da obtida pelo PDMS. 
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FIGURA 3.4 - Esquema de transferência das nanoestruturas. (a) O filme de Poliestireno (PS) é 

depositado sobre o substrato. (b) Um molde das estruturas é feito sobre o silicone, e através dele as 

estruturas são repassadas para a (c) PAni e para a (d) resina epóxi. (e) Da resina é obtido o filme de 

PAni. O resultado final do processo é um filme de PAni com (f) postes e com (g) poros. 

 

Contrárias às estruturas encontradas no PS, matrizes de pilares cônicos foram 

encontradas nas asas da cigarra (Fig. 3.5-a).  Estudos constataram que as superfícies das asas 

da cigarra exibiram um único nível de rugosidade e há um grande número de nanoestruturas 

ordenadas sobre a sua superfície [35]. Atualmente a asa da cigarra é utilizada como base para 

a deposição dos mais diversos materiais, entre eles o Nitrato de prata (AgNO3), pois a asa 

apresenta baixa adesão com água ou outros contaminantes. Outra aplicação é a utilização 

dessas micro-estruturas que existem nas asas de cigarras em nano litografia de impressão 

(NIL), ou seja, obter as estruturas encontradas na asa, mas com estrutura oposta (Fig. 3.5 b-c). 

Na literatura é possível encontrar essa transferência feita em silício [39], diferente deste 
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trabalho no qual as estruturas serão transferidas, primeiramente para o PDMS e em seguida 

para a PAni.   

 

FIGURA 3.5 – (a) Estrutura encontrada na asa da cigarra. (b) Estrutura reproduzida no PDMS. (c) 

Estrutura encontrada no filme de PAni. Adaptado [35]. 

 

 

Neste trabalho, o uso direto dessas nanoestruturas como selos para NIL é relatado. 

Com estes selos naturais, matrizes nanowell (estruturas negativas de asas da cigarra) foram 

fabricadas em um suporte de polímero. Com PDMS como um molde, as matrizes de PAni 

semelhantes à superfície de asas cigarra também pode ser obtido por casting. 
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Capítulo 4  

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a produção dos filmes foram utilizados as soluções de Poliestireno (PS) 

dissolvido em THF, silicone (PDMS) e PAni-NMP, que foram depositados nos substratos por 

spin coating e casting. O processo de preparação das soluções, a síntese da polianilina e o 

processo de deposição das soluções estão descritos a seguir. 

 

 

4.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES, MISTURAS E POLÍMEROS 

 

A seguir são apresentadas as soluções de poliestireno e PAni- NMP, o processo de 

fabricação da mistura de PDMS e a síntese e produção da PAni, usados ao longo desse 

trabalho para fabricação dos filmes nanoestruturados. 

 

A)  SOLUÇÃO DE POLIESTIRENO 

 

A solução utilizada foi uma mistura de Tetraidrofurano (THF) e Poliestireno (PS). A 

concentração da solução inicialmente utilizada foi de 10 % wt. Portanto, para uma massa de 

1,2 g de PS, foram utilizados 12,3 mL de THF (a concentração do THF era de 0,88 kg/L). A 

solução foi aquecida por 50 min a uma temperatura de 65ºC em agitação constante. 

Para testes de variação da umidade, adicionou-se 10 % de água Deionizada na solução. 

 

B) MISTURA DE PDMS 

 

Na produção dos filmes de PDMS, utilizou-se o PDMS da marca SYLGARD 184 

Silicone Elastomer, procedendo à mistura manual da base de PDMS e do agente de cura em 

uma proporção de 10:1 sempre misturando com bastão de vidro, durante 15 minutos. Deixou-

se a mistura em repouso durante 30 minutos para eliminação das bolhas de ar, formadas 

durante a mistura. 
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Com o objetivo de obter estruturas porosas na superfície do PDMS, utilizou-se as 

amostras de PS como substrato para a solução, depositando por casting.  A cura foi feita em 

estufa a 50 °C por 90 minutos.  

 

C) SÍNTESE DA POLIANILINA  

 

A PAni foi primeiramente preparada em 1834. Porém, somente em 1980 suas 

propriedades foram reconhecidas, despertando interesse devido à sua facilidade de síntese e 

seu alto rendimento [3]. Esse polímero pode ser preparado por oxidação química ou 

eletroquímica da anilina em meio ácido [13]. A síntese química é vantajosa quando se 

necessita obter uma grande quantidade de polímero. Assim, a escolha do método de síntese 

depende da aplicação destinada ao polímero. Nesse trabalho escolhemos a síntese usual a qual 

se dá por oxidação química.  

O monômero utilizado no processo foi a anilina (purificada pelo método de destilação 

fracionada para eliminar substancias oxidadas). O polímero foi tratado com solução básica de 

hidróxido de amônio (NH4OH) 0,1 M. Por fim, o polímero foi lavado com acetona, para 

eliminar oligômeros e resíduos orgânicos resultantes do processo de polimerização.  

A síntese da PAni é realizada em cinco etapas, a etapa inicial é a destilação da anilina 

e posteriormente a polimerização da PAni. A síntese foi feita por oxidação química e foram 

utilizados ácido clorídrico (HCl), persulfato de amônio ((NH4)S2O8) (agente oxidante), 

hidróxido de amônio (NH4OH)  e o monômero da anilina como reagente. 

 

i) Destilação da Anilina  

 

A anilina foi purificada por destilação, sendo o monômero destilado pelo método de 

destilação fracionada a vácuo com o objetivo de eliminar as substâncias oxidadas, principalmente 

pela presença de luz, assim é necessário certo cuidado com a anilina destilada não deixando 

exposta à luz evitando a sua degradação. A destilação é feita com a temperatura abaixo de 80°C 

tomando-se o cuidado para que ela não entre em ebulição. A anilina uma vez purificada se torna 

incolor e foi armazenada sob temperatura de aproximadamente 4ºC e protegida da luz.  

 

ii) Polimerização:  
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Durante a polimerização foram usados a anilina já destilada, acetona, HCl 1 M, NH4OH 1 

M e (NH4)S2O8. A solução A é preparada adicionando-se 20 mL de anilina previamente destilada 

em 300 mL de solução HCl 1 M. A solução B é preparada adicionando-se 11,52 g de (NH4)S2O8 

em 200 mL de solução HCl 1 M (Fig.4.1 – ii). Em seguida, os béqueres foram levados ao 

refrigerador até atingirem a temperatura de 0ºC. Logo após, em um banho de gelo e sob agitação 

constante, o conteúdo do béquer B foi lentamente adicionado ao béquer A. Rapidamente a solução 

passou de transparente para o lilás e finalmente para a cor azul escura. A agitação, constante, 

permaneceu por duas horas, e no final do processo, a solução tinha coloração verde escura, 

característica de seu estado condutor, ou seja, dopada [27].  

 

iii) Lavagem:  

 

A solução obtida após as duas horas de agitação foi filtrada e o pó resultante no filtro é 

lavado com acetona e filtrado em um funil de Buchner, até que o líquido filtrado ficasse 

praticamente incolor, a fim de eliminarmos os oligômeros residuais da síntese e as impurezas 

orgânicas da solução (Fig. 4.1 - iii). 

 

iv) Desdopagem:  

 

Nesta etapa o material obtido foi desdopado, misturando o bolo obtido no processo 

anterior em 1000 mL de hidróxido de amônio 1M e permaneceu agitação por 16 horas. Mediu-se 

o pH  que estava em torno de 11,5, confirmando, assim a ocorrência do processo de desdopagem 

(Fig. 4.1 – iv).  

 

v) Secagem:  

 

A última etapa é a secagem, na qual a solução foi filtrada e novamente lavada com 

acetona. O material foi espalhado na placa de petri e deixado no dessecador a vácuo por 24 horas 

(ou até atingida a secagem total do pó) (Fig. 4.1-v) . A polianilina foi macerada em peneira de 

200 mesh.  
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FIGURA 4.1 - Esquema geral da síntese química convencional da PAni. 

  

 

 O pó peneirado ( Fig. 4.2) foi utilizado na preparação das soluções empregadas na 

formação dos filmes. É possível observar que o pó obtido possui a coloração azul o que indica que 

ele está desdopado, caso ele estivesse dopado (ou seja, na forma condutora) seria observado uma 

coloração verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2 - Pó de PAni. 
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D) SOLUÇÃO DE POLIANILINA EM NMP  

 

A preparação dos filmes de PAni foi realizada dissolvendo-se o polímero em N-metil-

2-pirrolidona (NMP). Para tanto o pó de PAni, resultante da síntese química, é colocado em 

um béquer e em seguida, com o solvente NMP com concentrações de 6,8 mg de PAni para 1 

mL NMP. Para que haja total dissolução do material, a solução é deixada por 72 horas, sob 

agitação contínua (agitador magnético) a temperatura ambiente. Após esse tempo, a solução 

final é filtrada em um sistema funil / Kitassato em duas etapas, sendo a primeira com papel 

filtro de diâmetro de 25 m e na segunda com 8 m de diâmetro, para eliminar os possíveis 

aglomerados que podem ter se formado durante o processo de síntese e de dissolução. A 

solução final liquida observada na Fig. 4.3, é azul escura e homogênea, ou seja, não possui 

aglomerados de pó, o que significa que a solução final não está dopada (cor azul) e foi bem 

dissolvida. Os filmes foram formados através da técnica de deposição por casting.  

 

 

 

 

FIGURA 4.3 - Solução de PAni 
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4.2 PROCESSO DE DEPOSIÇÃO DOS FILMES 

 

Os métodos mais utilizados para a preparação de filmes poliméricos finos e 

homogêneos são os métodos de spin coating e casting. Em ambos os métodos uma solução do 

polímero é depositada sobre um substrato desejado [21].  

Assim, inicialmente são feitas as amostras de PS utilizando como substrato o vidro e 

depositados pelo método de spin coating. O spinner é rotacionado por 1 minuto com 

aproximadamente 4000 rpm. Esses filmes possuem poros organizados e na escala 

nanométrica, que podem variar de acordo com os parâmetros utilizados. A variação de 

parâmetros como velocidade de rotação do spinner e concentração de água na solução, por 

exemplo, permitem um controle do tamanho, organização e a quantidade de poros na amostra.   

Os Filmes de PDMS são feitos, utilizando como substrato os filmes de PS e a asa da 

cigarra. A solução é colocada sobre o filme e posta a secar em uma estufa para a cura, em 

seguida separado o filme de PDMS do substrato de PS/asa (que se separam facilmente, sem a 

necessidade de equipamento ou solventes) com a formação das estruturas contrarias às 

encontradas na amostra utilizada como substrato (poro/poste) 

É possível também reproduzir estruturas idênticas às do filmes de PS (poros) e às 

encontradas na asa da cigarra em filmes de PAni-NMP. Para se obter estruturas a solução de 

Pani-NMP é depositada sobre o PDMS pelo método de casting. A Fig. 4.4 ilustra o processo 

de produção da PAni da síntese até a obtenção dos resultados finais, com a produção da PAni, 

sua dissolução em NMP, deposição por casting e caracterização (AFM e análise 

computacional). 

 

 

 

FIGURA 4.4 - Processo de formação e análise dos filmes de PAni. 
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Capítulo 5 

EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE MEDIDA  

 

No estudo da topografia dos filmes e da dimensão das estruturas formadas utiliza-se 

como equipamento de análise a microscopia de varredura por sonda (SPM) e dentre as 

técnicas do equipamento utilizou-se neste trabalho a microscopia de força atômica (AFM). 

Software de análise e tratamento de imagens foram também utilizados a fim de tratar as 

imagens e obter dados como altura e profundidade das estruturas. Estes dados também foram 

obtidos por análises computacionais. Neste capítulo apresentamos os principais métodos de 

medida utilizados no desenvolvimento desse trabalho. 

 

5.1 MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA (SPM) 

 

Uma das técnicas utilizadas para a caracterização de amostras poliméricas é a técnica 

de Microscopia de Varredura por Sonda (SPM). O termo SPM engloba uma família de 

técnicas de microscopia, tais como: Microscopia de Força Atômica (AFM), Microscopia de 

Varredura por Tunelamento (STM), Microscopia de Força Magnética (MFM), Microscopia de 

Força Elétrica (EFM), dentre outras. Um mesmo equipamento de SPM pode operar em cada 

uma das técnicas diferentes, sendo que cada uma surge de acordo com o tipo de interação 

sonda-amostra que é monitorada. Se, por exemplo, a interação for de forças de contato, 

corrente de tunelamento ou forças magnéticas, têm-se os modos de operação AFM, STM ou 

MFM, respectivamente [40-42]. A Microscopia de Varredura por Tunelamento foi a primeira 

técnica de SPM, criada em 1981 pelos cientistas Gerd Binning e Heinrich Rohrer, da IBM de 

Zurich. 

Apesar de fornecerem informações bem diferentes entre si, todas as técnicas de SPM 

se baseiam em um mesmo princípio de operação. Assim, todo microscópio que opera as 

técnicas de SPM possui em sua configuração alguns elementos que são comuns a todos os 

equipamentos. Para qualquer operação uma sonda, extremamente fina, faz a interação com a 

superfície da amostra, podendo essa interação ser do tipo contato ou não contato.  
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A) ATOMIC FORCE MICROSCOPY OU MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (AFM) 

 

A técnica de Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy), AFM, é uma 

das principais ferramentas na análise de superfícies de materiais sólidos, com resoluções que 

podem atingir escalas nanométricas [3-9;28]. Na Microscopia de Força Atômica, uma sonda 

extremamente fina (~100 Å de diâmetro na extremidade da sonda) varre a superfície da 

amostra sob análise mede entre 100 e 200 m de comprimento.   

As sondas podem possuir diferentes geometrias, como as ponteiras piramidais, por 

deposição química a vapor, piramidais gravadas e cônicas de silício. A relação entre a amostra 

e a ponteira utilizada geram as imagens AFM, assim um bom entendimento dessas relações é 

importante na determinação da resolução máxima do processamento da imagem e na 

avaliação das imagens resultantes [34;43]. A Fig. 5.1 mostra como a relação entre ponta e 

amostra e a influência na resolução da imagem AFM. 

 

 

FIGURA 5.1 - Representação da influência da interação entre sonda e amostra na resolução da 

imagem.  

 

 

Quando a sonda se aproxima da superfície da amostra, forças de interação sonda-

amostra surgem e fazem a alavanca defletir. Com a aproximação ou repulsão entre a ponta e a 

amostra devido às interações tipo Van der Waals é possível mapear a superfície devido ao 

deslocamento do laser no fotodetector, revelando-se a morfologia, relevo, rugosidade da 

superfície, etc. [5]. Essa deflexão é monitorada por um detector na medida em que a sonda 

varre a superfície. O sinal de deflexão da alavanca pode ser utilizado pelo computador para 

gerar um mapa da topografia da superfície da amostra, bastando fazer uma conversão da 

variação do sinal no detector em função da variação de altura na amostra. Entretanto, esse 

processo de conversão é complicado e o método mais utilizado na geração de imagens 

topográficas é o seguinte: determina-se uma força que se quer aplicar constantemente sobre a 
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amostra, ou seja, determina-se um valor do sinal que deve ser permanentemente observado 

pelo detector. O computador, então, durante a varredura ajusta a posição vertical da amostra, 

através do “scanner” piezelétrico, de maneira a manter a força, ou o sinal, no valor 

previamente determinado. A variação de altura no “scanner” corresponde exatamente à 

variação topográfica na amostra, e assim a morfologia da amostra é revelada diretamente, sem 

a necessidade de conversão do sinal do detector  

.  

 

 

FIGURA 5.2 - Desenho esquemático do processo de análise da amostra por AFM. Nesse processo, as 

foças de interação entre a sonda e a superfície da amostra fazem a alavanca defletir fazendo com  que 

o fotodetector registre o deslocamento do laser. 

 

  

Na Figura 5.3 encontram-se alguns exemplos de imagens de AFM, revelando a 

topografia da superfície de alguns materiais: filme metálico de Molibdênio com regiões de 

óxido de Molibdênio (regiões mais claras, mais altas) (Fig. 5.3-A) e com regiões de buracos 

(regiões mais escuras) (Fig. 5.3-B) [18]; dendritas de Prata imersas em um filme polimérico 

(Fig. 5.3-C) [44].   
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FIGURA 5.3 - Imagens de AFM (A) de filme metálico de Molibdênio com regiões de óxido de 

Molibdênio (regiões mais claras, mais altas) e (B) com regiões de buracos (regiões mais escuras) [45]; 

(C) Imagem de AFM de dendritas de Prata imersa em um filme polimérico [44]. 

 

As imagens de AFM realizadas neste trabalho foram realizadas em diferentes 

equipamentos de SPM: Veeco - Nanoscope IV MultiMode, Park XE-7, Nanosurf Easyscan 2 

AFM e seus respectivos programas de tratamento de imagens. 

 

5.2 ANÁLISE COMPUTACIONAL 

 

As análises computacionais das imagens permitem analisar a área, largura, número de 

lados, altura dos poros e postes, fornecendo assim valores precisos sobre as amostras. Esses 

dados são necessários para que a partir deles uma comparação entre as amostras possa ser 

feita, conseguindo ao final saber se as estruturas são reproduzidas com 100% de suas 

características. A análise é feita pelo método de Voronoi [49-51] e funções fornecidas pelo 

software Matlab [52]. A principal vantagem do método é a precisão dos valores, o que não é 

possível quando utiliza-se os softwares de tratamentos de imagem, uma vez neste caso as 

análises são feitas manualmente o que aumenta o chance de erro.  

O diagrama de Voronoi ou polígonos de Thiessen são utilizados para resolver 

problemas que envolvem conceito de proximidade em um plano [51]. O princípio do 

Diagrama de Voronoi é de que, considerando que em um plano, existem pontos que estão 

mais próximos de uma fonte geradora do que de outra fonte, o resultado é um polígono de 

cujas distâncias entre a fonte e ponto são as menores possíveis [49] 

Desse modo é possível responder com precisão variadas questões que dizem respeito à 

proximidade, como por exemplo, qual é a maior região desocupada; qual é o local mais 

próximo de um dado ponto; qual é o vizinho mais próximo de um local, entre outros [49;51]. 
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Diagramas de Voronoi podem ser encontrados em diversos campos da ciência e tecnologia, 

até mesmo na arte, tendo inúmeras aplicações práticas e teóricas. 

A imagem mostra um diagrama de Thiessen com doze locais (polígonos). Os 7 

polígonos externos se estendem infinitamente no plano, e por isso são desenhados como 

figuras abertas. Cada aresta do diagrama constitui um lugar onde os pontos são equidistantes 

em relação à dois locais. Os vértices dos polígonos estão ligados a três ou mais arestas, e, 

portanto são pontos de equidistância entre três ou mais locais [51]. 

 

 

FIGURA 5.5 – Diagrama de VoronOi de 12 lados [51]. 

 

O algorítmo para formação do Diagrama de Voronoi, de acordo com Medeiros [51] e 

Barros Filho [50], funciona da seguinte maneira: 

- Conectar cada ponto amostral ao seu vizinho mais próximo, através de segmentos de 

reta; 

- Construir bissetrizes, formando nos segmentos de retas que conectam os pontos; 

- Unir todas as bissetrizes nas retas que conectam os pontos; e 

- Unir retas bissetrizes, formando o polígono que delimitam a área de influência de um 

ponto amostral. 

Toda aplicação das funções e métodos, são feitas em parceria com a prof. Dr. Andrea 

Campos Bianchi do DECOM/UFOP e sua orientanda de Iniciação Cientifica, Carolina Cuba. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
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Capítulo 6  

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Este capítulo apresenta um estudo das característica topográficas dos filmes de PS, 

PDMS, PAni, resina e da Asa da cigarra. A análise é feita pela técnica AFM e analisada pelos 

softwares de imagens além de análise computacional. Para atingir tal objetivo a Fig. 6.1 

mostra a sequência de passos para a produção dos filmes de PAni com poros e com postes.  

 

 

 

 

 

FIGURA 6.1 - Sequência de produção dos filmes de polianilina poroso, a partir do (a) Poliestireno 

produzido por spin coating, (b) Silicone moldado sobre o PS, (c) Filme de PAni. E produção do filme 

de PAni a partir da (a) Asa da cigarra e transferida as estruturas por moldagem para (b) o silicone e por 

casting para a (f) PAni  

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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6.1 PRODUÇÃO DOS POROS A PARTIR DO PS 

 

6.1.1 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A PRODUÇÃO DO PS POROSO. 

 

A partir dos dados obtidos por [28] e da Tabela I (Capítulo 3) é possível obter o 

gráfico que representa a distribuição da quantidade, diâmetro e profundidade dos poros à 

medida que há uma variação da rotação do spinner (Fig. 6.2). Para baixa rotação, 1507 rpm, 

os poros são maiores tanto em profundidade quanto em diâmetro, além de ter um número de 

poros por área muito baixo e a distribuição não é homogênea. Para rotações mais elevadas o 

número de poros por área aumenta, além de obtermos poros com diâmetro e profundidade 

menor. O filme de poliestireno produzido a partir da rotação de 4371 rpm é a que apresenta 

maior uniformidade em sua distribuição com valores médios menos discrepantes em relação a 

seus máximos e mínimos.  

 

 

FIGURA 6.2 - Análise da profundidade, diâmetro e número médio de poros nas amostras produzidas 

com diferentes velocidades de rotação. 
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Análises computacionais das imagens foram feitas para determinar a quantidade de 

vizinhos de cada poro utilizando o diagrama de voronoy e funções implementadas no matlab.  

No gráfico da Fig. 6.3-a é possível observar que a amostra com rotação 4271 rpm é a que 

possui o maior número de poros com 6 lados, em um total de 50% dos poros da amostra. É 

possível observar que a amostra é bem regular e suas estruturas bem próximas a padrões 

geométricos. No histograma da Fig.6.3–b é possível observar a distribuição dos poros com 

relação ao número de lados da amostra com 4271 rpm. 

 

 

 

FIGURA 6.3 - Número de lados das amostras (a) gráfico com a relação entre a % do número de lados 

dos poros em cada amostra. (b) histograma da amostra com rotação de 4271 rpm, no qual é possível 

observar maior quantidade de poros com 6 lados. 

a) 

b) 
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Para análise da profundidade e do diâmetro das amostras utilizou-se funções 

implementadas no matlab, os resultados são apresentados em histogramas. A Fig. 6.4 

representa a análise do diâmetro das amostras com a variação da rotação do spinner em 

1507rpm (Fig. 6.4-a), 3350 rpm (Fig. 6.4- b), 4271 (Fig. 6.4-c) e 8187 (Fig. 6.4-d). As 

amostras com 4271 rpm e 8187 rpm são as que possuem poros mais regulares no qual mais de 

80% possuem o mesmo diâmetro ao longo da amostra. Porém a amostra de 4371 rpm a 

variação é menor não tendo poros maiores que 1 m. Assim a amostra com 4271 rpm possui 

poros com diâmetros mais regulares. 

 

 

 

FIGURA 6.4 - Histograma da distribuição dos diâmetros dos poros ao longo das amostras (a) 1507 rpm, 

(b) 3350 rpm, (c) 4271 rpm e  (d) 8187. 

 

 

Diâmetro (m) Diâmetro (m) 
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Dos gráficos da Fig. 6.3 e 6.4 é possível concluir que a amostra produzida com rotação 

de 4271 rpm é mais homogênea com poros mais regulares, uma vez que a variação dos poros 

com diâmetros diferentes é menor além de possuir maior quantidade de poros com 6 lados. Os 

resultados obtidos com a variação da rotação possibilitou selecionar a rotação com que a 

amostra apresentava maior homogeneidade no tamanho e distribuição dos poros.  Assim a 

rotação de 4271 rpm e o tempo de rotação em 60 s foi determinado como padrão para a 

produção das amostras porosas a partir do PS.  

 

B) VARIAÇÃO DO SOLVENTE E DO POLÍMERO  

 

Outros parâmetros foram variados, a fim de avaliar a influência do poliestireno e do 

solvente na formação das estruturas porosas. Os polímeros utilizados foram o Poliestireno 

produzido pela Innova que possui massa molar diferente do utilizado (260 a 290 g/mol) e o 

ecoflex® além dos solventes THF e o Clorofórmio. Para as amostras produzidas com a 

solução de ecoflex® os filmes não possuem poros, independente do solvente utilizado 

(Fig.6.5 - a-b). Para as soluções com poliestireno só há formação de poros se o solvente 

utilizado for o THF (Fig.6.5- c-d). Em ambos os resultados é possível observar a influência 

das características do poliestireno e do solvente na formação dos poros e não só a rotação ou a 

adição de água. 
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FIGURA 6.5 - Imagem AFM 10x10μm: Ecoflex® dissolvido em (a) THF (b) CHCl3; Poliestireno 

dissolvido em (c) THF (d) CHCl3. 

 

 

Para uma produção mais efetiva das estruturas, com mais homogeneidade é necessário 

utilizar como polímero o poliestireno (20000 a 4000 g/mol) e como solvente o THF. Durante 

a deposição por spin coating a frequência de rotação deve ser de 4271 rpm durante 60 s. O 

quadro resumo da Fig. 6.6 apresenta todos os testes realizados para identificar melhores 

parâmetros para a formação de filme poroso.  
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Variação dos Parâmetros 

para a formação de poros 

 

Rotação 

 

 

Umidade 

 

Solvente 

Método de deposição: spin 

coating 

 

Tempo de rotação: 60 s 
 

 

Maior rotação 

 

Menor rotação 

Poros mais 

ordenados 

Poucos poros e 

sem organização 

 

Aumento da 

umidade 

 

 

Aumento do 

diâmetro dos poros 
 

THF 

Há formação de 

poros 

Clorofórmio 

Não há formação 

de poros 

 

Polímero 

Ecoflex: Não há 

formação de poros 

Poliestireno: Há 

formação de poros 

Innova: Não há 

formação de poros 

FIGURA 6.6 - Quadro resumo sobre os testes para identificar melhores parâmetros para a formação de filme 

poroso. Os quadros destacados representam os parâmetros utilizados neste trabalho. 
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6.1.2 DEPOSIÇÃO DO PDMS SOBRE O PS 

 

A mistura do PDMS foi feita com uma proporção de 10% w.t, entre a base e o 

reagente. A mistura (líquida) foi depositada por casting sobre a amostra de PS. A cura ocorreu 

por 90 min a 50 °C na estufa e por mais 30 min em temperatura ambiente para uma completa 

cura das bordas. A amostra de PS é facilmente retirada do PDMS (Fig. 6.7-a), o que não 

danifica nenhuma das amostras e não há a necessidade da utilização de produtos químicos ou 

solventes (que poderiam danificar os filmes). A parte do filme de PDMS a ser caracterizada é 

a parte inferior, ou seja, aquela que estava em contato com o substrato. O filme de PDMS é 

flexível, transparente e possui o mesmo tamanho do filme de PS (Fig. 6.7- b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras foram analisadas por técnicas de AFM e as imagens obtidas foram 

tratadas e analisadas por softwares de análise de imagens fornecidos pelo equipamento de 

microscopia. Através das imagens obtidas é possível observar a formação de estruturas 

similares, porém contrárias às estruturas obtidas nos filmes de PS (regiões mais claras 

representam estruturas mais altas). 

 

 

 

 

 

a) b) 

FIGURA 6.7 - (a) Representação da amostra ao ser retirada do filme de silicone (b) filme de silicone 

1x1 cm após ser retirado do PS. 
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FIGURA 6.8 - Imagem AFM (a) 10x10 m, (b) 5x5 m e (c) 10x10 m de diferentes amostras de 

silicone após serem retirados do PS. 

 

 

Imagens de AFM da mesma região do PS e do PDMS não são fáceis de obter, entre os 

vários motivos, pela dificuldade em localizar a mesma região de contato entre as amostras de 

PS e PDMS, uma vez que a região onde a sonda varre é extremamente pequena. Ainda assim 

é possível observar a formação de estruturas no filme de PDMS (Fig. 6.9-b) contrárias às 

estruturas encontradas no PS (Fig. 6.9-a). 

 

2 m 
2 m 

2 m 
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FIGURA 6.9 - Imagem AFM 5x5 m (a) poros formados no filme de PS e (b) postes formados no 

filme de Silicone. 

  

 

Observa-se através de imagens 2D e 3D que o PS (Fig. 6.10 A-B) possui a forma dos 

poros e no PDMS (Fig. 6.10 C-D), formam “postes”, ou seja, forma-se o negativo das 

estruturas formadas no PS. É possível observar também, que ao retirar o filme de PDMS o 

filme de PS poroso permanece intacto sobre o substrato de vidro (Fig. 6.10 E-F), o que 

viabiliza uma reprodução de várias amostras (stamps) de PDMS com uma mesma amostra de 

PS. 

 

1 m 1 m 
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FIGURA 6.10 - AFM (10x10) m² (A) solução de PS com THF (deposição por spin coating) (C) 

Imagem AFM da superfície do PDMS (E) PS após retirar o PDMS. (B-D-F) Imagens 3D de A-C-E 

respectivamente. 

 

Apesar de não ser possível observar exatamente as mesmas regiões do PS e PDMS que 

estavam em contato, é interessante analisar como ocorre a transferência dos padrões. Imagens 

de AFM realizadas em várias regiões de uma mesma amostra mostram que os padrões se 

repetem em praticamente toda a amostra. Utilizando a opção de análise das dimensões, 

fornecido pelo software XEI®, com a imagem AFM da amostra de PS e PDMS foi possível 

obter a profundidade e altura, respectivamente, e o diâmetro médio das estruturas. Com as 

análises é possível observar que há a formação das estruturas na amostra de PDMS com 34nm 

de profundidade e 108 nm de diâmetro em média .  
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FIGURA 6.11 - Análise das dimensões das estruturas nos filmes de (a) PS e (b) PDMS através do 

software XEI®. 

  

Os dados obtidos da análise de grão das regiões estão dispostos na TABELA II - 

Diâmetro e profundidade das estruturas de PS e de PDMS.. O número de grãos analisados não 

foi o mesmo para as duas amostras devido a uma série de fatores, entre eles a dificuldade de 

análise na mesma região da amostra de PS e do PDMS, e a diferença entre o base line e os 

picos das estruturas. Com os dados obtidos, é possível afirmar que há transferência das 

estruturas porém com uma perda em suas dimensões.  

     

TABELA II - Diâmetro e profundidade das estruturas de PS e de PDMS. 

 
Diâmetro (nm) Profundidade (nm) Número de 

poros Min. Médio Máx. Min. Médio Máx. 

PS (poros) 117 392 755 40 121 194 46 

PDMS (postes) 11 108 227 12 34 97 50 

 

É possível também fazer uma análise de perfil das estruturas. Essa é uma análise 

manual, na qual escolheu-se estruturas na forma de poro e de poste, distribuídas nas amostras 

com tamanhos diferentes. Analisou-se o diâmetro e a profundidade das estruturas do PS 

(Fig.6.11-a) e o diâmetro e altura do PDMS (Fig. 6.11-b). Os resultados confirmam a 

reprodução das estruturas e a perda no tamanho das estruturas durante a transferência, porém 

diâmetro das estruturas se mantém ou a perda é mínima.  
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b)  

Poro: Diâmetro 473 nm ; Altura 120nm 

c)  

Poro: Diâmetro 215 nm ; Altura 56 nm 

d)  
Poro: Diâmetro: 313 nm ;  Altura: 77 nm 

 

FIGURA 6.12 - (a) Imagem AFM 5x5 m² da amostra de PS. Análise do diâmetro e da profundidade 

das estruturas (b) maior, (c) menor e (d) médio. 
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Poste: Diâmetro 508 nm ; altura 62 nm 

 

Poste: Diâmetro 264 nm ; altura 20 nm 

 

Poste: Diâmetro: 332 nm ; altura: 44 nm 

 

FIGURA 6.13 - (a) Imagem AFM 5x5 m da amostra de PS. Análise do diâmetro e da profundidade 

das estruturas (b) maior, (c) menor e (d) médio. 
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Detalhes na análise como os pontos precisos de início e término da estrutura e a 

colocação da linha no centro delas devem ser considerados uma vez que se colocadas em 

posições equivocadas podem ocasionar erros nos resultados. Neste trabalho analisou-se as 

estruturas a meia altura. Na Tabela III é possível observar as dimensões das estruturas 

analisadas. 

 

TABELA III - Quadro resumo da reprodução do PDMS a partir do PS 

 Diâmetro (nm) Profundidade/altura (nm) 
Estrutura 

Menor Médio Maior Menor Médio Maior 

PS 215 313 479 56 77 111 Poro 

PDMS 264 332 508 20 44 62 Poste 
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6.1.3 DEPOSIÇÃO DA RESINA SOBRE O PDMS 

 

Um exemplo de polímero natural são as resinas, as quais se apresentam sob forma de 

gotas sólidas ou como líquidos muito viscosos, de cor amarelada. O termo resina também é 

empregado para designar polímeros sintéticos que apresentam características semelhantes 

àquelas extraídas de algumas plantas. Neste trabalho utilizou-se a resina Unidite fabricada 

pela Unifort com secagem Ultra-rápida (10 min). 

Utilizando o PDMS como molde, e assim substrato para a resina, depositou-se a 

mistura de resina sobre o PDMS e deixou-se a amostra para cura por 20 min (garantindo 

assim a completa secagem). Em seguida as amostras foram separadas (como no processo de 

separação e análise do PDMS/PS), obtendo assim na amostra de resina as estruturas porosas 

contrárias ao PDMS. 

 

 

FIGURA 6.13 - Amostra de resina epóxi e PDMS. 

 

 

A amostra de resina foi analisada por AFM sendo possível observar a reprodução das 

estruturas contrárias às do PDMS. Essa observação é possível tanto em 2D quanto em 3D 

(Fig. 6.14).  As estruturas formadas são semelhantes às estruturas obtidas no PS e contrárias 

às do PDMS, o que comprova mais uma vez que há a reprodução das estruturas semelhantes a 

carimbos.  

Resina epóxi 

Silicone 
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FIGURA 6.14 - Imagem AFM 5x5 mm da amostra de resina (a) 2D e (b) 3D. 

 

 

Uma comparação entre as amostra foram feitas a partir da análise das imagens de 

AFM, sendo possível observar, nas imagens 2D e 3D, a reprodução das estruturas de PS 

(Fig.6.15 A-B) no PDMS (Fig. 6.15 C-D), e do PDMS na resina (Fig. 6.15 E-F). 
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FIGURA 6.15 - Reprodução das estruturas de (a) PS (c) PDMS e (e) resina em 2D e  (b) PS,  

(d) PDMS e (f) resina em 3D. 
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Na Fig. 6.16 observamos à reprodução das estruturas porosas de PS idênticas às 

estruturas obtidas na resina, em forma de poros onde regiões mais escuras representam partes 

mais profundas e regiões mais claras estruturas mais altas.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não ser analisada a mesma região, é possível fazer uma comparação com o 

diâmetro médio dos poros e sua profundidade. Uma análise do perfil das estruturas foi feita 

utilizando o software WSxM e é possível observar que as estruturas na resina possuem em 

média 400 nm de largura e 12,5 nm de altura. Uma redução de 63% com relação a altura do 

PDMS. Assim as estruturas da resina possuem poros menores que do PS.  

 

TABELA IV - Relação entre diâmetro e profundidade das estruturas. 

 

 Diâmetro (nm) Profundidade (nm) Estrutura 

PS 450 71 Poro 

PDMS 450 34 Poste 

Resina 400 12 Poro 

 

 

 

 

 

       b)        a) 

FIGURA 6.16 - Imagem AFM 10x10 m, amostras (a) de poliestireno e (b) resina epóxi (feita sobre 

o PDMS). 
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FIGURA 6.17- Imagem AFM 10 x 10 m (a) PS (c) Silicone e (e) resina. (b-d-f) Análise do perfil das 

estruturas. 
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6.1.4 Filmes de Polianilina poroso 

 

Pelo método de casting depositou-se sobre o PDMS poroso a solução de PAni-NMP. 

O filme permaneceu na chapa aquecedora em temperatura constante de 40 °C por 40 h. O 

filme é facilmente removido do PDMS sem a adição de solventes ou removedores (Fig. 6.18). 

Obtendo um filme de PAni (fino e flexível) com “poros” (Fig. 6.18-a) e o filme de PDMS 

(Fig. 6.18-b) que mesmo ao final do processo mantém suas estruturas. 

 

 

FIGURA 6.18 - Filme de PDMS e PAni após a retirada dos filmes. 

 

A topografia do filme de PAni foi analisada por técnica de AFM, e suas estruturas têm 

em média 160 nm de altura e 400 nm de diâmetro. 

 

FIGURA 6.19 - Análise da amostra de PAni. Imagem (a) 2D 5x5 m e (c-d) 3D. 

                       PAni 

PDMS  
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Na figura é possível observar a formação das estruturas nas amostras de PS (Fig. 

6.20 A-B) no PDMS (Fig. 6.20 C-D), e do PDMS na PAni (Fig. 6.20 E-F). É possível 

observar a reprodução das estruturas tanto em imagens 2D quanto imagens 3D.  

 

 

 

FIGURA 6.20 - Análise da reprodutibilidade das estruturas. Imagem AFM 5x5 m. (a) PS, (c)silicone 

e (e) PAni. E Análise 3D das imagens (b) PS (d) silicone e (f) PAni. 
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Análises do perfil das estruturas foram realizadas nas imagens de PS, PDMS e PAni 

(Fig. 6.21), afim de verificar a reprodutibilidade das estruturas, sendo possível observar que o 

diâmetro  das estruturas presentes nas três amostras são da mesma ordem de grandeza com 

valor aproximado para ambos de 400 nm. Já a altura/profundidade diminui, sendo as 

estruturas de PS maiores que as estruturas obtidas na amostra de PAni. 

 

FIGURA 6.21 - Imagem AFM 5x5 m (a) PS, (c) silicone e (e) PAni. (b-d-f) análise do perfil das 

estruturas. 
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Para uma análise geral podemos observar que há a reprodução das estruturas de PS 

em materiais como o PDMS (estruturas contrárias ao PS), e a partir dele é possível fazer a 

transferência para a resina e a PAni. Da Tabela V é possível observar que há a reprodução 

das estruturas nos filmes e se analisarmos com relação ao diâmetro dessas estruturas há uma 

reprodução exata em torno de 400 nm, mas a profundidade/altura tem uma redução. Do PS 

para o PDMS a profundidade média das estruturas reduz em aproximadamente 52 % e do PS 

para a resina 63 % (Tabela V). Já para a PAni, pode-se observar que a profundidade das 

estruturas aumentou significantemente.  

  

TABELA V - Quadro resumo das estruturas produzidas a partir do PS. 

 Diâmetro (nm) Altura (nm) Estrutura 

PS 450 71 Poros 

PDMS 450 34 Postes 

Resina 400 12 Poros 

PAni 400 160 Poros 

 

Tentou-se a reprodução das estruturas em forma de postes nos filmes de PAni a partir 

da resina, mas devido a forte interações entre o solvente da PAni e a resina não obtivemos 

sucesso nesses resultados. Como o PDMS não apresentou problemas de interação com o 

solvente utilizado (NMP), as estruturas na forma de postes devem ser obtidas utilizando-o 

como base. 

Com o objetivo de também produzir máscaras de poros no PDMS, utilizou-se como 

base asas do inseto cigarra. Os resultados obtidos com a troca da matriz serão apresentados 

na próxima seção.  
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6.2 PRODUÇÃO DAS ESTRUTURAS A PARTIR DA ASA DA CIGARRA 

6.2.1 ESTRUTURAS NA ASA DA CIGARRA 

 

A cigarra tem asas transparentes com propriedades de auto-limpeza notáveis e alta 

transmitância em toda a gama espectral visível, devido a estruturas cônicas periódicas que 

cobrem a sua superfície [39].  

Através de imagens de AFM das asas de cigarra é possível observar que elas possuem 

estruturas organizadas (Fig. 6.22). 

 

FIGURA 6.22 - Imagens AFM da asa da cigarra (a) 8 x 8 m  (c) Imagem 3D de (a). (b) 3 x 3 m e 

(d) Imagem 3D de (b). 
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É possível observar através da escala de cores das imagens (regiões mais claras 

representam estruturas mais altas) que a asa possui estruturas mais altas, regulares e 

aparentemente de diâmetros iguais. Utilizando o software de tratamento e análise de imagens 

XEI
®
 analisou-se o diâmetro e a altura das estruturas formadas na asa (Fig. 23). O diâmetro 

das estruturas variou entre 123 nm e 158 nm e altura média 127 nm. Em média os poros 

possuem 2,25 m² e área superficial de 8,26 m².  

As estruturas da asa de cigarra são muito mais regulares que os padrões formados no 

PS e ainda possuem maior organização. Também é importante ressaltar que o tamanho dos 

padrões são bem menores (próximos a 100 nm) que os formados no PS.  

 

Postes: Diâmetro 123 nm ; altura 76 nm 

 

Postes: Diâmetro 129 nm ; altura 82 nm 

FIGURA 6.23 - (a) Imagem AFM 1,5 x 1,5 m. (b) e (c) Análise das estruturas da asa da cigarra. 

b) 

c) 
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6.2.2 DEPOSIÇÃO DO PDMS NA ASA DA CIGARRA 

 

O PDMS foi colocado sob a asa da cigarra e deixou-se para a cura por 2 h a 40 °C na 

estufa. Após a cura a asa foi separada do filme, sem danos na asa (Fig. 6.24). Porém, pelo fato 

do filme de PDMS não ficar muito uniforme devido à geometria da asa, é necessário um 

maior cuidado ao retirá-lo para que o mesmo não se quebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise topográfica da amostra de PDMS foi feita por AFM (Fig. 6.25). É possível 

observar a reprodução das estruturas contrárias às obtidas na asa da cigarra no PDMS com 

dimensões menores. O diâmetro da estrutura varia de 158 nm a 199 nm e profundidade de 

17nm a 29 nm. 

 

 

FIGURA 6.25 - Imagem AFM amostra de PDMS retirada da asa da cigarra (a) 3x3m (b) 5x5 m e 

(c) 1,5x1,5 m 

 

     b)       a) 

FIGURA 6.24 - a) Asa da cigarra b) filme de PDMS, ambos após a separação. 
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As estruturas são observadas ao longo das amostras de silicone (Fig. 6.25). 

 

 

 

FIGURA 6.26  - Imagem AFM silicone (a) 2D, (b) e (c) 3D em perspectiva diferente. 

 

Uma análise do diâmetro e da profundidade de dois poros de tamanhos variados ao 

longo da amostra foi realizada, obtendo diâmetros de 138 nm e 158 nm. A profundidade das 

estruturas variaram entre 7 nm e 11 nm. 
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b)  

c)  

 

FIGURA 6.27 – (a) Imagem AFM 1,5x1,5 m amostra de PDMS após a retirada da asa da 

cigarra. Análise da altura e diâmetro das estruturas porosas (b) estrutura porosa com 158 nm  

de diâmetro e altura de 11 nm e (c) estrutura com diâmetro de 138 nm e 7 nm de altura. 
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6.2.3 Deposição da Polianilina sobre o PDMS  

 

A PAni foi depositada sobre o PDMS por casting e deixada para cura na chapa 

aquecedora a 50 °C por 40 h. O filme foi separado sem a utilização de solventes ou 

removedores. A separação dos filmes tem que ser de forma cuidadosa uma vez que o filme de 

PAni é fino e consegue penetrar nas estruturas do PDMS, o que dificulta a remoção. Na 

Fig.6.28 é possível observar que a PAni contorna o molde de silicone e a quantidade de 

solução depositada tem que ser suficiente para cobri-lo uma vez que, pouca solução, provoca 

vazios que dificultam a retirada do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise de topografia utilizou-se a técnica de AFM na superfície que estava em 

contato com o PDMS. A análise topográfica mostrou a formação das estruturas no filme de 

PAni (Fig. 6.29), estruturas essas contrárias as estruturas do PDMS e idênticas as estruturas 

na asa da cigarra. 

 

FIGURA 6.29 - Imagem AFM do filme de PAni (a) 5x5 m (b) 3x3 m. 

  

FIGURA 6.28 - Filme de PAni sobre o PDMS. 
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As estruturas são observadas de forma mais clara em imagens 3D (Fig. 6.30). 

 

 

FIGURA 6.30 - Imagem 3D de AFM (A) 5x5 m e (B) 3x3 m. 

 

 

Utilizando a imagem AFM de 1,5x1,5 m (Fig. 6.31-A) e recursos fornecidos pelo 

programa de análises e tratamento de imagens XEI
®
, observa-se que as estruturas possuem 

diâmetros entre 120 nm e 126 nm e altura entre 58 nm e 102 nm (Fig. 631-B). Assim é 

possível concluir que há transferência das estruturas, porém ao longo da transferência as 

estruturas perdem dimensão. 
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FIGURA 6.31 - (A-B) Imagem AFM 1,5x1,5 m do filme de PAni. (B-F) Análise de diâmetro e 

altura das estruturas. 
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Um quadro resumo com os dados das análises obtidas se apresentam na tabela VI.  

 

TABELA VI - Análise da reprodução das estruturas a partir da asa da cigarra 

 Asa da cigarra 

(Postes) 

PDMS  

(Poros) 

PAni 

(Postes) 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Diâmetro (nm) 138 158 158 199 120 126 

Altura (nm) 126 127 17 29 58 102 

 

A ordem de grandeza e o grau de organização dos padrões formados através da 

transferência da matriz da asa de cigarra tornam o método de grande interesse principalmente 

em áreas como fotônica.  

Vale ressaltar que os padrões foram transferidos para a PAni, mas uma vez produzidos 

os moldes no PDMS, pode-se produzir padrões em diferentes tipos de filmes poliméricos. 
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 Capítulo 7  

CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi a fabricação de nanoporos e nanopostes de 

Polianilina a partir de técnicas de processamento simples e de fácil utilização, a saber a 

técnica de litografia de nanoimpressão. Para tanto, os resultados obtidos mostram que é 

possível obter estruturas quasi hexagonais de nanoporos e nanopostes, o que mostra o 

potencial que as técnicas empregadas apresentam para fabricação de filmes de PAni com 

arranjos nanométricos.  

Os principais resultados obtidos neste trabalho são a formação dos filmes de PAni 

produzidos sobre o PDMS no qual as estruturas obtidas são na forma de nanoporos e 

nanopostes, com  escala menor que a escala inicial dos moldes. As estruturas porosas 

formadas no filme de PAni, ou seja aquelas cujo molde foi obtido no filme de PS, apresentam 

diâmetro de 400 nm e 160 nm de profundidade. O filme de PAni formado a partir da asa da 

cigarra, é possível obter estruturas  com 123 nm de diâmetro e 75 nm de altura. 

Os arranjos obtidos mostrar-se similares, as dos moldes de silicone. Logo, os 

resultados deixa claro que é possível obter estruturas “speculares”, i.e. idênticas aos de 

moldes em escala nanometrica. Isso mostra o potencial que a técnica de nanoimpressão 

apresenta para obtenção de filmes de PAni, com nanoporos ou nanopostes, para fabricação de 

dispositivos fotonicos ou eletrônicos desse polímero. 

Pra isso a Figura 7.1 mostra de forma simplificada, de AFM de nanoporos e 

nanopostes de PAni. Tais figuras deixa claro o potencial que a técnica de litografia de 

nanoimpressão  apresentada para fabricação de estruturas nanometricas de PAni. 
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FIGURA 7.1 – Processo de Nanolitografia das estruturas em filme de PAni a partir do PDMS. (a) 

Formação das estruturas no formato de poros e (b) no formato de postes. 

 

b) 

a) 
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