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RESUMO 

TEIXEIRA, PRS. Filmes híbridos nanoestruturados a base de celulose microcristalina 

fosfatada: síntese e caracterização. Orientadora: Carla Eiras. Teresina – PI: UFPI, 2013. 

(Dissertação de Mestrado em Ciência dos Materiais) 

 

A celulose microcristalina (CMC) é caracterizada como celulose purificada e parcialmente 

despolimerizada obtida por tratamento com ácido clorídrico. O desenvolvimento de novos 

materiais que incorporam a CMC torna-se atraente devido à sua insolubilidade em água, 

ácidos ou bases e solventes orgânicos comuns. Neste contexto, os filmes híbridos, 

eletroativos e nanoestruturados contendo CMC ou CMC modificada com o grupo fosfato, 

denominada CMPO4, foram preparadas em conjunto com polianilina (PANI) e poli (vinil 

sulfato de sódio) (PVS). Os filmes foram manualmente preparados através da técnica de 

automontagem do tipo camada-por-camada (do inglês Layer-by-Layer - LbL) em meio 

tamponado, utilizando a celulose dispersa na solução de PANI utilizada na deposição dos 

filmes, formando os seguintes filmes PVS/PANI(CMC) e PVS/PANI(CMPO4). Os filmes 

foram caracterizados por espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-VIS) e pela 

técnica eletroquímica de voltametria cíclica (VC). Através do monitoramento das 

bicamadas pelo UV-VIS, encontrou-se uma correlação direta entre os valores de 

absorbância e o número de bicamadas depositadas, comprovando assim, o aumento da 

espessura dos filmes. Os estudos de UV-VIS mostraram ainda a mesma quantidade de 

material sendo adsorvido a cada etapa de deposição, caracterizando os filmes estudados 

como sistemas autorregulados. Os voltamogramas cíclicos em meio tamponado para os 

filmes PVS/PANI(CMPO4) mostraram maiores valores de densidade de corrente quando 

comparados aos filmes de PVS/PANI(CMC) o que pode estar relacionado ao processo de 

autodopagem da polianilina na presença da celulose fosfatada. Através de testes 

qualitativos utilizando o sistema PVS/PANI(CMPO4) na presença de Cromo VI, verificou-

se a presença de um terceiro pico de redução em 0,38V constatando a complexação do 

metal no filme, demonstrando a viabilidade de utilização do filme proposto na elaboração 

de sensores para monitoramento de mananciais aquíferos. 

 

Palavras-chaves: Celulose microcristalina, Polianilina, Nanocompósitos, Automontagem 



 

 

ABSTRACT 

TEIXEIRA, PRS. Nanostructured hybrid films the basis of microcrystalline cellulose 

phosphate: synthesis and characterization. Advisor: Carla Eiras. Teresina – PI: UFPI, 

2013. (Dissertação – Mestrado em Ciência dos Materiais) 

 

Microcrystalline cellulose (CMC) is characterized as purified and partially depolymerized 

cellulose obtained through treatment with hydrochloric acid. The development of new 

materials incorporating the CMC becomes attractive due to their insolubility in water, acids 

or bases and common organic solvents. In this context, the hybrid films, electroactive and 

nanostructured containing CMC or CMC-modified with a phosphate group, called CMPO4 

were prepared in conjunction with polyaniline (PANI) and poly (vinyl sulfate) (PVS).The 

films were prepared manually using the technique of self-assembly layer-by-layer - LbL in 

a buffered medium using the cellulose dispersed in the solution used for the deposition of 

PANI films forming the following films PVS/PANI (CMC) and PVS / PANI (CMPO4). The 

films were characterized through spectroscopy in ultraviolet visible region (UV-VIS) and 

the electrochemical technique of cyclic voltammetry (CV). By monitoring the bilayers 

through UV-VIS, a direct correlation was found between the absorbance values and the 

number of bilayers deposited, thereby proving the increased thickness of the films. The 

UV-VIS studies also showed the same amount of material being adsorbed at each stage of 

deposition, characterizing the films studied as self-regulating systems. The cyclic 

voltammograms in buffered medium for films PVS/PANI (CMPO4) showed higher values 

of current density when compared to the films of PVS / PANI (CMC) which can be related 

to process self-doping of polyaniline in the presence of cellulose phosphate. Through the 

qualitative test system PVS/PANI(CMPO4) in the presence of Chromium VI, we observed 

the presence of a third reduction peak at 0.38 V noting the complexation of metal in the 

film, demonstrating the feasibility of using the proposed film in the development of sensors 

for monitoring groundwater springs. 

 

 

Key-Words: Microcrystalline cellulose, Polyaniline, Nanocomposite, Self-assembly 



 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO...………………………………………………………………….... 17 

CAPÍTULO 1: ARTIGO DE REVISÃO……………………………………………... 19 

1. INTRODUÇÃO……………………………………………………………………… 20 

2. TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE FILMES FINOS……………………... 23 

2.1 Filmes Casting............................................................................................................. 23 

2.2 Filmes Dip Coating.................................................................................................... 25 

2.3 Filmes Spin Coating................................................................................................... 28 

2.4 Filmes de Langmuir................................................................................................... 31 

2.5 Filmes de Langmuir-Blodgett.................................................................................... 35 

2.6 Filmes Automontados.................................................................................................. 38 

3. FILMES AUTOMONTADOS A BASE DE BIOPOLÍMEROS.............................  44 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 48 

5. REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 49 

 

CAPÍTULO 2: ARTIGO CIENTÍFICO........................................................................ 

 

57 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 58 

2. PARTE EXPERIMENTAL........................................................................................ 61 

2.1 Materiais.................................................................................................................... 61 

2.2 Preparação e limpeza dos substratos......................................................................... 62 

2.3 Deposição dos filmes nanoestrutorados pela técnica LbL........................................ 62 

2.4 Caracterizações.......................................................................................................... 64 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES............................................................................... 65 

3.1 Espectroscopia no UV-VIS........................................................................................ 65 

3.2 Voltametria cíclica (VC).............................................................................................. 69 

4. CONCLUSÃO.............................................................................................................. 80 

5. AGRADECIMENTOS................................................................................................ 82 

6. REFERÊNCIAS........................................................................................................... 82 

 



17 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O estudo da produção e caracterização de materiais nanoestruturados tem sido um 

dos temas mais atraentes da pesquisa fundamental e tecnológica nos últimos anos, devido 

as possibilidades de melhorias de diversas propriedades que os materiais nanoestruturados 

podem ter em comparação aqueles obtidos pelos processos convencionais. 

Sendo um campo extremamente vasto em pesquisa, um dos desafios da nanociência 

e nanotecnologia atualmente é projetar e organizar especialmente a nível molecular, os 

mais diversos tipos de nanomateriais ou moléculas (Duran et al, 2006). O alto controle da 

arquitetura a nível molecular exige o desenvolvimento de novas metodologias e técnicas de 

manipulação, além da necessidade de equipamentos cada vez mais precisos. Esses 

requisitos são essenciais para entender melhor o funcionamento da arquitetura molecular e 

assim possibilitar a construção de dispositivos mais complexos e eficientes (Fishbine, 

2002).  

Neste contexto, a utilização de filmes finos em multicamadas torna-se um dos 

métodos mais promissores para estudar e construir dispositivos nanoestruturados. Das 

várias técnicas existentes, a automontagem ou Layer-by-Layer (LbL) se destaca como uma 

das formas mais eficientes de obtenção de filmes finos com grande controle da espessura e 

da arquitetura molecular (Decher, 2002; Lvov et al, 1997). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi: 

� Desenvolver e caracterizar filmes híbridos nanoestruturados a base de 

celulose microcristalina fosfatada pela técnica Layer-by-Layer (LbL) ;  

� Avaliar o comportamento dos polieletrólitos (PANI e PVS) na presença da 

celulose microcristalina e microcristalina fosfatada; 
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� Propor o desenvolvimento de sensores para detecção de metais pesados em 

sistemas aquíferos. 

Nesse sentido, para a preparação dos filmes automontados foram utilizados os 

seguintes polieletrólitos Polianilina (PANI) e PVS (Poli (vinil sulfato de sódio)), e os 

polissacarídeos Celulose Microcristaliana (CMC) e Celulose Microcristalina Fosfatada 

(CMPO4). 

Esta dissertação foi dividida em dois capítulos sendo que no Capítulo 1 o artigo de 

revisão sobre as técnicas de processamento de filmes finos, dando ênfase aos filmes 

automontados a base de biopolímeros.  No capítulo 2 foi desenvolvido um artigo científico, 

ressaltando a síntese e caracterização através de UV-Vis e VC, dos filmes nanoestruturados 

a base de polieletrólitos e celulose microcristaliana e microcristalina fosfatada. Ainda no 

artigo científico foi o proposto o desenvolvimento de sensores para a detecção de metais 

pesados através do sistema formado (PVS/PANI(CMPO4). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A palavra “nanotecnologia” está associada com tecnologias que possibilitam a 

construção de materiais ou estruturas, a partir dos próprios átomos em uma escala 

extremamente reduzida aos nossos sentidos: a do nanômetro (nm), a bilionésima parte do 

metro (10-9 m) (Murday, 2002). 

O grande interesse direcionado a nanotecnologia nos dias atuais, se deve a busca 

pela compactação e miniaturização de sistemas com vistas na melhoria de produtos, 

processos e serviços. Os materiais produzidos em nanoescala, conhecidos como 

nanomateriais, têm suas propriedades investigadas em áreas que abrangem desde química, 

física, biologia, engenharias e ciências de materiais, além de possibilitarem uma gama de 

aplicações na medicina, farmácia, cosméticos, informática dentre outras (Durán et al, 

2006). 

Dentro da nanotecnologia, as técnicas utilizadas para a preparação de filmes 

despertam considerável interesse científico uma vez que filmes sólidos apresentam tanto 

possibilidades de caracterização in situ como ex situ, além de seu uso em aplicações nos 

mais diferenciados dispositivos eletro-eletrônicos (Alves et al, 2002. 

Chama-se “filme” a matéria condensada disposta em camadas imobilizadas em uma 

superfície sólida, conhecida como substrato. Quanto a sua espessura os chamados “filmes 

finos” podem ser classificados em nanométricos, micrométricos e milimétricos referindo-se 

as faixas de 0,1 – 100 nm, 0,1 – 100 µm e 0,1 – 100 mm, respectivamente (Galembeck, 

1998). Os filmes finos surgiram da necessidade de se obter estruturas altamente 

organizadas em escala molecular, com possibilidade de controle de sua espessura e 

propriedades (Coelho,2011).  



21 

 

Os filmes nanoestruturados são filmes que apresentam organização molecular e 

dimensões na escala nanômetrica. O nível organizacional do sistema dependerá de diversos 

parâmetros a serem considerados dentre eles a natureza do material de estudo e a técnica de 

preparação de filmes selecionada. Filmes nanoestrutrados podem ser constituídos por 

aglomerados de átomos ou filamentos, organizados em multicamadas, ou ainda em 

revestimentos com dimensionalidades intermediárias (Nanostructure, 2012). A vantagem de 

se trabalhar no estado sólido, sob a forma de filmes nanoestruturados, é a possibilidade de 

gerar um efeito sinérgico entre os materiais conjugados em multicamadas, possibilitando o 

surgimento de novas propriedades físicas e químicas (Ulman, 1991) de interesse científico. 

A utilização de filmes finos dispostos em multicamadas torna-se um dos métodos 

mais promissores para se construir e investigar dispositivos nanoestruturados, tais como 

aqueles utilizados como sensores e biossensores. Os chamados filmes finos 

nanoestruturados podem ser produzidos por diferentes métodos dentre os quais podemos 

citar: Deposição Química e Física a Vapor, Sol-gel (Brinker et al, 1990), Langmuir-

Blodgett (LB) (Guimarães, 2009) além do método de automontagem do tipo camada-por-

camada (do inglês Layer-by-Layer- LbL) (Durán, 2006). Normalmente as propriedades de 

um material, na forma de filme, diferem substancialmente daquelas encontradas em sua 

forma natural, devido à influência da superfície. Por outro lado, as propriedades finais dos 

filmes são altamente dependentes do processo de deposição empregado e das interações 

existentes entre os materiais.  

As técnicas LB e LbL destacam-se por permitirem o controle de parâmetros como a 

espessura e o empacotamento molecular uma vez que possibilitam “organizar” moléculas 

individuais em arquiteturas altamente ordenadas, propiciando ainda o planejamento das 

propriedades finais dos filmes obtidos, seja através da incorporação de cromóforos 
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apropriados ou grupos funcionais a estas moléculas, ou pela simples variação da espessura 

das camadas que constituem o filme (Ulman, 1991).  

A necessidade de se compreender o comportamento de filmes finos ultrapassa as 

fronteiras do conhecimento científico e se estende para a área tecnológica uma vez que 

estes materiais estão sendo cada vez mais utilizados na fabricação de dispositivos de micro 

e nanoeletrônica, como sensores, transistores, células fotovoltaicas, diodos e diodos 

emissores de luz, o que leva a uma necessidade tecnológica em se conhecer suas 

propriedades eletrônicas (Holder et al, 2005). 

A preferência pelo uso de filmes finos engloba não só a simplicidade de 

processamento e de redução dos custos de fabricação, uma vez que pequenas quantidades 

dos materiais são utilizadas, mas também a possibilidade de controle e otimização de suas 

propriedades elétricas e ópticas, específicas para uma dada aplicação eletrônica. Tais 

propriedades podem ser asseguradas com a variação, sobretudo, da espessura e da natureza 

dos materiais utilizados como eletrodos, parâmetros estes que influenciam diretamente na 

resposta elétrica do sistema, como é o caso da corrente elétrica, que pode ser amplificada 

mesmo sob aplicação de campos elétricos baixos (< 103 V/m) (Blythe et al, 2002). 
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2. TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE FILMES FINOS  

 

2.1 FILMES CASTING 

A técnica casting, Figura 1, é baseada no espalhamento da solução precursora da 

amostra sobre um substrato (geralmente uma placa de vidro). Em seguida essa solução é 

submetida à evaporação do solvente utilizado, após a evaporação o filme é formado sobre a 

superfície do substrato. Essa evaporação também pode ser acelerada com a utilização de 

aquecedores tais como estufas (Jesus, 2009). 

 

Figura 1- Representação esquemática de obtenção de filmes utilizando a técnica “Casting” 

(Nassar et al, 2003) 

 

De acordo com Sobral (2000b), quando se produzem filmes por casting, o controle 

da espessura depende largamente da viscosidade da solução homogênea. No caso de 

soluções muito viscosas que se comportam como fluidos de Bingham (não fluem sob a 
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ação do seu próprio peso), a solução deve ser espalhada com um equipamento conveniente 

mantendo-se uma espessura da solução no suporte que permitirá o conhecimento da 

espessura do filme depois de seco. Quando se trabalha com soluções diluídas, o controle da 

espessura ocorre através do conhecimento da gramatura do material obtido. Esta técnica 

exige um controle rigoroso da forma do suporte e do nível da estufa para evitar diferenças 

na espessura provocadas por desníveis durante a secagem (Nassar et al, 2003; Sobral, 

2000b). 

Filmes obtidos pela técnica casting apesar de apresentarem baixa organização 

estrutural, quando comparado com técnicas como LB ou LbL, representam uma maneira 

fácil e rápida de se modificar superfície de eletrodos para obtenção de sensores 

eletroquímicos (Avellaneda et al, 1998). 

Henrique et al (2008) verificaram as características físicas de filmes biodegradáveis 

elaborados com amidos modificados de mandioca pelo processo de casting (desidratação de 

uma solução filmogênica sobre placas de Petri). Os filmes elaborados foram comparados a 

um filme de PVC (Poli (cloreto de vinila)) comercial com espessura de 0,0208 a 0,0217 

mm. Os filmes mostraram-se transparentes, manuseáveis e homogêneos. Não houve 

interferência da espessura na permeabilidade ao vapor d’água, e os filmes com 5% de 

matéria-seca, independente do tipo de amido modificado, foram mais permeáveis que o 

PVC.  

Neves (2003) estudou polímeros contendo grupos azo-benzênicos devido a sua 

capacidade para óptica não-linear, formação de superfícies de relevo e de birrefringência 

fotoinduzida. Foram produzidos filmes casting do poliuretano MDI-DR19 derivado do azo-

benzeno, empregados no estudo de birrefringência para diferentes valores de potência da 

luz de excitação para promover a fotoisomerização. Os resultados mostraram que MDI-
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DR19 apresenta boas características para utilização em armazenamento óptico, pois, cerca 

de 65% da birrefrigência induzida no material permanece por longos intervalos de tempo. 

 

2.2 FILME DIP COATING  

A técnica Dip Coating consiste em mergulhar (imersão) e retirar (emersão), 

perpendicularmente e com velocidade controlada, um substrato (vidro, plástico ou metal) 

em uma solução de interesse. O processo de deposição é constituído por cinco estágios: 

imersão, emersão ou start up, deposição, drenagem e evaporação (Brinker et al, 1990), 

Figura 2. Durante o movimento de emersão a suspensão é arrastada com o substrato, 

causando um aumento na área de evaporação e na taxa de secagem, formando uma camada 

delgada. Além de terem a velocidade controlada, os processos de imersão e de emersão 

devem ser isentos de vibrações a fim de permitir uma deposição homogênea. Além disso, o 

tempo de deposição é um fator importante para observação do crescimento do filme 

(Sobral, 2000b). 

 

Figura 2 - Representação esquemática de obtenção de filmes utilizando a técnica “dip 

coating” (Carvalho et al, 2001).  
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Na obtenção dos filmes dip coating temos em (a) Imersão do substrato com 

indicação de arraste das camadas mais próximas, (b) Início da retirada do substrato da 

solução com arraste para cima das camadas mais próximas, (c) deposição da camada de 

solução mais próxima do substrato, setas indicativas de ascensão, e camadas mais afastadas 

retornam a solução como indicado pelas setas descendentes, (d) secagem do filme depois de 

totalmente emerso, (e) evaporação da solução durante a emersão e (f) detalhamento das 

linhas de correntes em ascensão, região de deposição próxima ao substrato e o ponto 

chamado de estagnação (S) das linhas ascendentes/descendentes. 

Com solventes voláteis, tais como o álcool, a evaporação normalmente acompanha a 

emersão, a deposição e a drenagem. Quando um substrato está se movendo dentro de um 

líquido, arrastando as camadas vizinhas desse líquido na direção da região de deposição 

(RD), onde as camadas vizinhas separam-se em duas, a camada mais interna move-se para 

cima juntamente com o substrato, enquanto a mais externa retorna á solução. De maneira 

geral, pode-se tratar o escoamento de um fluido através de linhas de corrente que são os 

caminhos traçados por pequenos elementos de fluido(Carvalho et al, 2001). 

Na elaboração dos filmes, vários parâmetros devem ser observados como controle 

de qualidade os quais são decisivos tanto na espessura das camadas que constituem o filme 

quanto em suas propriedades finais, dentre estes parâmetros podemos citar; velocidade de 

imersão/emersão do substrato, ângulo de inclinação do substrato com relação à superfície 

do líquido, concentração e viscosidade da solução (Avellaneda et al, 1998). 

A técnica de “dip coating” apresenta uma série de vantagens, tais como: obtenção 

de depósitos sobre substratos com dimensões e formas variadas; razoável controle de 

espessura; custo operacional baixo; reprodutibilidade dos filmes obtidos; quantidades 

reduzidas de reagentes e controle da estequiometria (Niyama et al, 2004). 
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Takahashi (1990) trabalhou com filmes finos altamente transparentes e condutores 

de Sb dopados com SnO2 depositados em vidro através do método de dip coating usando 

uma solução de tetraisopropoxido-trietanolamina-H2O-isopropanol. A viscosidade da 

solução obtida manteve-se constante ao longo de 700h. Observou-se neste trabalho que a 

resistividade do filme depende ligeiramente da espessura do mesmo havendo uma 

diminuição 0,025Ω. cm abaixo 1000 Aº para 0,005 Ω cm abaixo 2000 Aº.  A transmitância 

média da luz visível era superior a 95% para os filmes não dopados e superior a 80% para 

os filmes de Sb dopados.  

Chiacchio (2004) aperfeiçoou o método para deposição de filmes finos de polímeros 

isolantes, como o poliestireno (PS), poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(cloreto de 

vinila) (PVC) e resina epóxi. Foram desenvolvidos métodos para deposição de filmes de 

ouro separados por canais distantes entre 1 a 50  Pm e filmes finos de polímeros 

semicondutores de polianilina (PANI), poli(orto-metoxianilina) (PoAni) e poli(3,4-

etilenodioxitiofeno) dopado com poli(4-sulfonato de estireno) (PEDOT/PSS). Os filmes 

poliméricos isolantes foram depositados por spin coating, dip coating e casting. Os 

dispositivos foram caracterizados por microscopia óptica e de eletrônica de varredura, 

caracterizados eletricamente pelos métodos comumente utilizados para caracterização de 

transistores de efeito de campo inorgânicos e também pelos métodos utilizados nos 

orgânicos. Os dispositivos com PANI apresentaram curvas típicas de junção não-ôhmica. 

Sua condutividade sofreu o efeito do campo elétrico quando este era superior a 3 MV/m. A 

junção AuPEDOT/PSS também apresentou comportamento não-ôhmico, e os dispositivos 

feitos com este material não tiveram sua condutividade afetada pelo campo elétrico nas 

condições experimentadas. Dentre os filmes isolantes, o PS, que possui valores tabelados 

de resistividade e constante dielétrica mais adequados para uso como filme isolante, 



28 

 

apresentou pior qualidade dielétrica se comparado ao PMMA e ao PVC, sendo o PMMA o 

melhor dielétrico testado, pois apresentou a menor condutividade de cargas.  

 

2.3 FILMES SPIN COATING 

O processo de revestimento por centrifugação tem sido utilizado há várias décadas 

para a aplicação de filmes finos. Um processo típico pode ser desenvolvido depositando-se 

um pequeno volume de uma solução no centro de um substrato preso a uma base rotatória, 

que em seguida, é colocada em movimento a alta velocidade (tipicamente em torno 3000 

rpm), Figura 3. A aceleração centrípeta fará com que a solução se espalhe para formar uma 

fina película sobre a superfície (Lakiss et al, 2008). 

O volume de amostra depositada no substrato pode variar de 1 a 10 mL dependendo 

da viscosidade do fluido e do tamanho da área do substrato a ser revestida. Uma 

viscosidade mais elevada ou substratos maiores requerem tipicamente uma maior porção 

para assegurar uma cobertura completa do substrato durante a centrifugação (David et al, 

2004).. 

A evaporação dos solventes mais voláteis no momento da deposição permite 

acelerar os processos de hidrólise e condensação iniciados em contato com atmosfera 

ambiente. Dentre as aplicações do método encontram-se a deposição de fotoresistores sobre 

lâminas de silício, a cobertura de telas de televisão coloridas, a deposição de filmes finos 

poliméricos e semicondutores ultrafinos (David et al, 2004). 
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Figura 03- Representação esquemática do processo de obtenção de filmes por “spin-

coating”, (Figura adaptada) (Nassar et al, 2003). 

 

Em 1958, Emslie, Bonner e Peck descreveram pela primeira vez o comportamento 

de um líquido viscoso sobre um disco de rotação, utilizando a idéia de um fluido 

newtoniano, através das equações hidrodinâmicas representativas do processo. Dentro de 

suas conclusões, os autores mostaram que a espessura final do fluido era independente de 

como o líquido se encontrava no instante inicial da rotação. Porém, a influência da 

evaporação do solvente e muitos outros fatores foram deixados de lado em seus cálculos24. 

Já em 1978, Meyerhofer refinou o modelo anteriormente proposto adicionando a o 

efeito da taxa de evaporação do solvente. Em seu estudo, Meyerhofe mostrou que até certo 

instante, o fator que governa a espessura do filme é a dispersão por força centrífuga25.  

De uma forma geral, segundo Lawrence (1988)  podemos descrever a espessura 

final de um filme obtido por spin coating como sendo: 
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ℎ = ��
�
						Eq. (1) 

 

onde, K é uma constante, f é a velocidade de rotação e n é a potência, associada a 

velocidade de rotação (f). 

Pode-se dizer que um dos parâmetros mais importantes para espessura final do filme 

obtido por spin coating são: a velocidade de rotação, a concentração da solução e a natureza 

dos materiais empregados. Muitos outros fatores ainda influem no aumento da aceleração 

do processo, tais como: o ambiente em que o processo acontece (umidade do ar, 

temperatura), o tempo de rotação dentre outros (Luurtsema, 1997). As combinações da 

velocidade de rotação e do tempo selecionado definem geralmente a espessura da película 

final. Em geral, altas velocidades de rotação e tempos mais longos de spin desenvolvem 

filmes finos (Meyerhofer, 1978). 

Oliveira (2008) investigou a obtenção de filmes finos de calcopiritas do sistema 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 com propriedades de interesse para utilização como camadas 

absorvedoras em células fotovoltaicas, através de um processo em duas etapas, utilizando a 

técnica de spin coating para deposição dos precursores. Com este trabalho obteve-se então 

um filme de óxidos dos metais adicionados. Algumas amostras sofreram um processo de 

redução do filme depositado antes do seu tratamento em atmosfera de enxofre e/ou selênio. 

Por difração de raios X, foi determinado que após os tratamentos todas as amostras 

apresentaram estruturas calcopiríticas do sistema Cu(In,Ga)(S,Se)2 de diferentes 

composições, além de fases secundárias em menor quantidade, variando de acordo com a 

estequiometria da solução precursora e do tratamento utilizado.  

Macedo e seus colaboradores (2008) utilizaram filmes finos de manganita de 

lantânio dopada com 22% de estrôncio (La0,78Sr0,22MnO3 – LSM 22) preparados utilizando 
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lamínulas de vidro como substrato. A resina polimérica obtida pelo método Pechini foi 

depositada utilizando a técnica spin coating. Medidas de difração de raios X confirmaram a 

presença do LSM 22 na superfície dos substratos. A caracterização morfológica foi 

realizada por microscopia eletrônica de varredura em equipamento Philips/XL-30. O 

método de deposição possibilitou a obtenção de filmes com boa aderência ao substrato e 

espessura variando entre 322 e 900 nanômetros. 

 

2.4 FILMES DE LANGMUIR 

A formação de uma película muito fina e resistente (uma monocamada molecular) 

resultante do espalhamento de uma gota de óleo sobre a superfície da água é um fenômeno 

conhecido bem antes da era cristã, e teve sua primeira aplicação prática na antiga técnica de 

impressão japonesa denominada suminagashi (Oliveira Jr, 1992). No ano de 1774, 

Benjamim Franklin, ao adicionar óleo em um tanque de água, notou que o óleo se 

espalhava como um filme, com espessura menor que 2 nm (Adamson et al, 1997). 

Já nos anos de 1870, Lorde Rayleigh conduziu uma série de experimentos 

quantitativos com óleo e água. Ele foi capaz de medir a área ocupada por certo volume de 

óleo e também calculou a espessura do filme de óleo formado. Em 1891, Agnes Pockels 

desenvolveu um equipamento capaz de medir a área exata de um filme de óleo. Este 

equipamento foi o precursor da cuba de Langmuir, e ainda é usado nos tempos atuais para 

estudo de fenômenos de superfície, (Adamson et al, 1997). 

No entanto, somente na década de 1930, os primeiros trabalhos completos e 

aprofundados surgiram. Irving Langmuir foi o primeiro a observar a grande estabilidade de 

filmes monoatômicos adsorvidos em filamentos de tungstênio e platina, e depois de 

experiências com filmes de óleo sobre a água, Langmuir desenvolve uma teoria geral a 
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respeito dos filmes adsorvidos em água, incluindo estudos de suas propriedades catalíticas 

(Petty, 1996). 

A denominação monocamada de Langmuir foi dada em sua homenagem, pois este 

realizou trabalhos pioneiros que fundamentaram esta área de pesquisa. Monocamadas de 

Langmuir são filmes finos nanoestruturados ou películas com espessura monomolecular 

que se formam sobre uma superfície de uma subfase aquosa. As monocamadas são 

formadas pelo espalhamento de pequenas quantidades de moléculas, com características 

anfifílicas, na interface ar-água, seja por soluções diluídas ou pelo pequeno volume 

aplicado. O segmento hidrofílico (polar) da molécula direciona-se para a subfase aquosa 

enquanto o segmento hidrofóbico (apolar) orienta-se em direção ao ar (Guimarães, 2009) 

conforme mostra a Figura 4. 

 

Figura 4- Esquema ilustrativo de um filme de Langmuir, molécula anfifílica na superfície 

ar-água (Guimarães, 2009). 

 

Filmes Langmuir são produzidos em um aparato, conhecido como cuba de 

Langmuir (Figura 5), o qual consiste em um recipiente de material inerte, geralmente 

Teflon, contendo água ultrapura, denominada de subfase, sobre a qual o filme será 
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formado. A cuba possui ainda duas barreiras para a compressão e organização do filme e 

outros equipamentos necessários a caracterização do filme (Paterno et al, 2001). 

Em muitos casos a subfase pode conter sais e outros compostos, introduzidos de 

maneira controlada, para propiciar a força iônica e o pH desejados (Mattoso et al, 1994). 

 

Figura 5- Cuba de Langmuir utilizada na fabricação de filmes ultrafinos (Fernandes, 2012). 

 

Para a fabricação das monocamadas de Langmuir a solução é feita dissolvendo um 

composto em um solvente orgânico volátil, e espalhada sobre a água com uma 

microsseringa. A película do composto formada sobre a superfície líquida, após a 

evaporação do solvente, é denominada monocamada de “Langmuir”. Quando comprimidas 

pelas barreiras móveis as moléculas anfipáticas são forçadas a se orientarem de forma que 

seus eixos fiquem perpendiculares à superfície da água (Petty, 1996) conforme pode ser 

visto na Figura 6. 
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Figura 6 - Representação esquematizada das fases de uma monocamada de Langmuir com 

as diferentes fases de compressão do filme (Ferreira et al, 2005). 

 

Durante a compressão da película pelas barreiras, cinco fases distintas são frequentemente 

observadas, Figura 6, sendo a fase I: fase gasosa onde as moléculas estão muito distantes 

umas das outras e, portanto não há interação entre elas e a pressão superficial é zero; na 

fase II: fase líquida, aqui a proximidade entre as moléculas aumenta e algumas se tocam 

aproximadamente entre 60 e 50 Å2. A fase III (mais ou menos entre 50 e 45 Å2) equivale à 

fase condensada ou sólida em que as moléculas estão empacotadas de tal modo que se a 

monocamada for comprimida um pouco mais ocorre colapso. Esta é a fase IV, em que o 

colapso do filme pode dar lugar a agregados, dissolução na subfase, bicamadas e 

multicamadas, abaixo de aproximadamente 45 Å2 (Ferreira et al, 2005). 
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2.5 FILMES LANGMUIR-BLODGETT 

A denominação Langmuir- Blodgett vem da contribuição de Katherine Blodgett aos 

trabalhos de Irving Langmuir. Juntos, eles desenvolveram a teoria de filmes de Langmuir 

transferidos para suportes sólidos, filmes Langmuir-Blodgett (LB) (Petty, 1996). 

A técnica de LB faz uso de moléculas, como os ácidos graxos, que são dissolvidos 

num solvente orgânico volátil apropriado (incompatível com água) e, posteriormente, 

dispersadas sobre a superfície da água contida na cuba de Langmuir. Com a compressão do 

filme formado, as moléculas tomam a conformação mais estável, ou seja, sua porção 

hidrofílica interage com a superfície da água, enquanto que sua parte hidrofóbica é 

projetada acima dela. O sistema de compressão da cuba pressiona horizontalmente as 

moléculas dispersas, até que uma camada compacta seja formada (Paterno et al, 2001), 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Ilustração esquemática do método de Langmuir-Blodgett para a fabricação de 

filmes de ácidos graxos. a) orientação das moléculas de ácido graxo na subfase; 

transferência de monocamadas para um substrato hidrofílico sendo: b) retirada do substrato 

e deposição da 1ª monocamada e c) imersão do substrato e deposição da 2ª monocamada 

(Paterno et al, 2001). 
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A monocamada formada possui a espessura igual ao comprimento da molécula 

dispersa, ou seja, é monomolecular, e pode ser transferida lentamente para um substrato 

adequado. Imersões e retiradas subsequentes de um mesmo substrato permitem a deposição 

de multicamadas. O filme já depositado sobre um substrato sólido é chamado de Langmuir-

Blodgett (LB), mesmo quando só uma camada é transferida (Paterno et al, 2001). 

O tipo de filme formado depende da hidrofobicidade do substrato, o que determina 

se a deposição ocorre na descida e/ou subida do substrato da subfase, além do material 

empregado na monocamada. A deposição dos filmes LB pode ocorrer de 3 formas 

diferentes, chamadas deposição do tipo X, Y ou Z (Petty, 1996) como mostra a Figura 8, 

que levam a formação de filmes LB com diferentes organizações estruturais. Os filmes do 

tipo-Y (cauda-cauda), tipo-X (cabeça-cauda) e do tipo-Z (cauda-cabeça) (Mattoso et al, 

1994). 

 

 

Figura 8 - Tipos de filmes (Y, X e Z) obtidos pelo método de Langmuir-Blodgett (Petty, 

1996). 

 

O sucesso na preparação de filmes LB dependerá de vários fatores experimentais, tais 

como: estruturas das moléculas, pH da subfase, presença de íons na subfase e a estabilidade 
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da monocamada de Langmuir do material. Durante o processo de deposição das 

monocamadas podem-se variar outros parâmetros, tais como: natureza do substrato, 

velocidade de imersão/retirada, o tempo em que o substrato ficará imerso na subfase e o 

tempo para secagem do filme (Petty, 1996). 

As possíveis aplicações destes filmes incluem dispositivos ópticos não lineares e 

piezoelétricos, sensores químicos e biológicos, fotodiodos, eletrodos, dispositivos 

termocrômicos e revestimentos de fibras óticas. Ressalta-se, porém, que o método LB é 

sofisticado e, em muitos casos, a transferência das monocamadas pode apresentar 

dificuldades e ser bastante lenta. Outras limitações se referem à topologia do substrato, 

além da exigência de ambientes de trabalho extremamente limpos e isolados, o que eleva o 

seu custo (Paterno et al, 2001). 

A vantagem da técnica LB na fabricação de biossensores é a possibilidade de: um 

maior ordenamento dos filmes no nível molecular, fabricar estruturas multicamadas, ter um 

pequeno tempo de resposta induzido por uma camada ultrafina e, controlar a densidade do 

empacotamento das moléculas biológicas (Hou et al, 2002). 

Cruz (1995) produziu filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB) a partir de 

monocamadas de ácido esteárico que foram caracterizados através de medidas de potencial 

de superfície, com o objetivo de comprovar a importância da contribuição dipolar para o 

potencial dos filmes. Os resultados indicam que além da contribuição dipolar, há uma 

contribuição negativa (em torno de -200mV) da interface substrato/filme. O potencial de 

superfície se confirma com a técnica de caracterização bastante sensível, tanto filmes 

Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB). 

Pavinatto (2010) utilizou filmes de Langmuir e Langmuir–Blodgett (LB) de lipídeos 

como modelos de membrana celular para estudar, em nanoescala, a interação e os efeitos 
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causados pela quitosana sobre essas moléculas. De inicio, o autor observou que a quitosana 

possuía atividade superficial induzida na presença de um filme de lipídeos, demonstrando 

que o polímero possui interação favorável com as membranas. Posteriormente, foi 

observado que após adsorver sobre as monocamadas, a quitosana expande as mesmas, o 

que ocorre apenas até uma determinada concentração de polímero, denominada 

concentração de saturação. A magnitude dessa expansão é menor para filmes compactos, o 

que sugere que a quitosana é parcialmente expulsa da interface, localizando-se na 

subsuperfície, como foi comprovado em filmes LB, que mostraram que os filmes mistos 

com quitosana têm rugosidade maior que os filmes puros de ácido dimiristoilfosfatídico 

(DMPA). 

 

2.6 FILMES AUTOMONTADOS 

Entre as diferentes técnicas desenvolvidas recentemente para a fabricação de filmes 

finos estão as técnicas de automontagem (do inglês Self Assembly) que se diferenciam das 

demais pela adsorção espontânea de moléculas (ou macromoléculas) sobre um substrato 

sólido (Freire et al, 2003). 

Os primeiros filmes desenvolvidos pela técnica de automontagem foram produzidos 

por Sagiv e colaboradores (1980), que propuseram a formação de filmes ultrafinos 

compostos por monocamadas adsorvidas quimicamente entre si, mediante a formação de 

ligações covalentes. Um substrato sólido é imerso em soluções contendo moléculas 

bifuncionais. Como as moléculas são bifuncionalizadas, apenas uma das extremidades liga-

se ao substrato formando uma monocamada, enquanto o outro lado da molécula atua como 

sítio de ancoragem para que, em uma imersão seguinte, uma nova monocamada seja 

depositada (Figura 9a e 9b) (Paterno et al, 2001). 
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Figura 9- Método de automontagem via adsorção química. a) filme constituído de camadas 

de 1,10-decanodilbisfosfonato de zircônio; b) filme constituído de camadas de 

organossilanos (Paterno et al, 2001). 

 

Sagiv tirou vantagem da possibilidade de se criar monocamadas orientadas e 

compactadas através da adsorção de moléculas anfifílicas de uma solução em uma 

superfície polar que é submergida nesta solução. Porém, superfícies recobertas com 

monocamadas expondo partes não polares das moléculas adsorvidas, preveniram ou 

limitaram o crescimento de multicamadas organizadas (Decher, 1997). Observou-se então 

que o processo de crescimento de filmes através do mecanismo de adsorção química 

requeria a síntese de moléculas anfifílicas com funcionalidades específicas, fazendo com 
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que partes polares fossem adicionadas as mesmas, o que é considerado a etapa limitante do 

processo (Netzer et al, 1983). 

Somente na década de 1990, Decher e colaboradores, propuseram novos filmes 

automontados formados a partir da adsorção física caracterizada pela interação eletrostática 

entre monocamadas constituídas por moléculas de cargas diferentes. Os constituintes das 

monocamadas são moléculas com grupos iônicos, como por exemplo, polieletrólitos que 

são polímeros com grupos ionizáveis ao longo da cadeia, classificados em aniônicos e 

catiônicos de acordo com seu grupo funcional e/ou compostos anfifílicos (Netzer et al, 

1983). O novo método, proposto por Decher, permitiu superar as limitações do método 

utilizado por Sagiv, permitindo que qualquer material com carga de sinais opostos fosse 

imobilizado na forma de filmes. A atração eletrostática entre moléculas com cargas opostas 

é importante na construção de estruturas em multicamadas, pois apresenta uma demanda 

esférica menor do que as ligações químicas. Além disso, a nova técnica estendeu o uso da 

automontagem, pois permitiu ampliar a gama de materiais utilizados (Netzer et al, 1983). 

As adsorções que ocorrem na superfície do substrato e entre as monocamadas 

depositadas são autolimitadas, ou seja, só ocorrerá adsorção enquanto houver sítios de 

ancoragem disponíveis. As interações que ocorrem entre polieletrólitos altamente 

carregados são principalmente eletrostáticas, porém também são possíveis interações 

secundárias do tipo Van der Waals e ponte de hidrogênio (Silva et al, 2009). 

A técnica de filmes automontados do tipo camada por camada, também conhecida 

como LbL, do inglês Layer-by-Layer, tem se mostrado extremamente promissora, capaz de 

produzir filmes ultrafinos, de diferentes tipos de materiais, de maneira simples e 

economicamente viável (Paterno et al, 2001), além de proporcionar a possibilidade de se 

conseguir estruturas organizadas em nível nanométrico. 
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O processo de formação de um filme LbL, Figura 10, inicia-se com a imersão de um 

substrato sólido, previamente limpo, em uma solução aquosa contendo o material a ser 

depositado. Caso haja tratamento no substrato a ser trabalhado, a carga do material 

depositado deve ser preferencialmente contrária à do substrato para que ocorra adsorção por 

atração eletrostática. Em seguida, o conjunto substrato/monocamada é lavado em solução 

aquosa com intuito de eliminar o excesso de material não adsorvido, seguido de uma etapa 

de secagem com um fluxo leve de gás inerte, normalmente nitrogênio ou argônio. Em 

seguida, a monocamada agora é imersa em solução contendo material, de carga contrária, 

formando assim uma estrutura bicamada, novamente faz-se as etapas de lavagem e secagem 

e, a repetição deste processo permite a formação de filmes finos multicamadas, em uma 

estrutura do tipo sanduíche. 

 

Figura 10- Representação esquemática da produção de um filme Layer-by-Layer de uma 

bicamada. 

 

A

B C D
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O controle de parâmetros como o tempo de imersão, pH, e força iônica da solução, 

pode ser confirmada por técnicas como a espectroscopia eletrônica na região do UV-VIS, 

onde deve ser observado um aumento da absorbância do material com o aumento do 

número de bicamadas (Decher, 1997). 

Além de interações eletrostáticas, outros tipos de interações podem estar presentes, 

bem como outros tipos de materiais, tais como polímeros convencionais ou 

funcionalizados, biomateriais hidrossolúveis, materiais inorgânicos carregados, 

nanopartículas coloidais e complexos organo-metálicos (Oliveira et al, 2002; Iwaki, 2011). 

Quanto às interações podemos ter (Oliveira et al, 2002): 

- Adsorção de polieletrólitos altamente ionizáveis: As interações entre as moléculas 

e o substrato são puramente iônicas; podendo-se obter filmes muito finos,  

- Adsorção de polieletrólitos parcialmente ionizáveis: interações são 

predominantemente iônicas e podem formar filmes espessos.  

- Adsorção por ligações secundárias: neste caso, as interações se devem a ligações 

de hidrogênio, força de Van der Waals e dipolo-iônico; mais fracas e, portanto, aspectos 

difusionais são fatores importantes limitando a espessura do filme.  

- Ligações muito específicas, tais como as do tipo avidina-biotina. Neste caso, 

monocamadas podem ser obtidas alternando-se os elementos que se ligam especificamente, 

tornando o filme bastante estável. 

A técnica LbL independe da forma e do tipo de substrato empregado, a vantagem 

significativa para o uso da técnica LbL está relacionada com o aparato experimental 

bastante simples e economicamente viável, o que torna o método com grande potencial 

tecnológico. Vários parâmetros experimentais são cruciais para o acumulo das bicamadas 

incluindo: o tipo de substrato, a concentração do polímero, o pH e a força iônica das 
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soluções. Outra vantagem refere-se ao solvente comumente utilizado, água, embora esta 

característica também limite a gama de polímeros empregados. A técnica LbL é 

especialmente versátil no que diz respeito aos substratos que podem ser utilizados, podem 

ser substratos sólidos de vidro, mica, silício, metais e quartzo (Paterno et al 2001; Oliveira 

Jr, 2002). 

Sabe-se ainda que a técnica de automontagem LbL,  permite não apenas criar 

estruturas supramoleculares como também influenciar interações intermoleculares, 

permitindo aplicações diversas como polímeros funcionais sensíveis à temperatura, 

aplicações sensoriais envolvendo DNA e proteínas e revestimentos funcionais em 

membranas seletivas (Gambinossi et al, 2007). Devido ao aumento do uso de moléculas 

orgânicas, a técnica de automontagem tem sido amplamente empregada na produção de 

filmes ultrafinos com potencial aplicação como sensores e biossensores (Gambinossi et al, 

2007; Mamedov et al, 2002). 

Iwaki (2011) trabalhou com filmes automontados contendo nanotubos de carbono 

(CNTs) funcionalizados com grupos ácidos carboxílicos e imobilizados com os 

polieletrólitos polianilina (PANI) e quitosana (QUIT), onde para fins de comparação foram 

fabricados filmes de PANI e poliestireno sulfonado (PSS). O crescimento dos filmes de 

PANI/CNT e PANI/PSS revelou o crescimento linear com o número de bicamadas, 

conforme mostraram as medidas de espectroscopia UV-VIS e Voltametria Cíclica (VC), 

enquanto que para o filme de QUIT/CNT, as medidas de microbalança de cristal de quartzo 

mostraram um crescimento exponencial. O mapeamento Raman revelou que os filmes 

contendo CNTs apresentaram maior heterogeneidade química na superfície do que os 

filmes somente com polieletrólitos. Foi observada uma queda na resistividade dos filmes, 
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com o aumento do número de bicamadas, sendo esta, mais acentuada com a presença dos 

CNTs.  

Santos (2010) investigou a condutividade elétrica dc e ac em filmes automontados 

contendo camadas alternadas de PANI e PVS depositados sobre microelétrodo 

interdigitados de NiCr recoberto com Au (NiCr/Au). Foi observada uma significativa 

mudança na condutividade dc quando a espessura dos filmes tornou-se equivalente a 

espessura da camada do eletrodo de NiCr, onde este efeito foi atribuído a alta resistência 

elétrica interfacial entre NiCr e o filme polimérico quando comparada à resistência na 

interface Au-filme e do volume do polímero. Observou-se ainda que a condutividade 

alternada do polímero obtida foi típica de materiais sólidos desordenados, com influência 

em impedância do eletrodo de NiCr e da constante dielétrica do polímero. 

 

3. FILMES AUTOMONTADOS A BASE DE BIOPOLÍMEROS (POLIMEROS 

NATURAIS) 

 

Vários são os materiais que podem ser utilizados para a fabricação de filmes LbL, 

tais como os polímeros, peptídeos, polissacarídeos e macromoléculas, cujo interesse 

consiste em crescer filmes automontados em substratos sólidos para modificar eletrodos de 

modo a criar sensores e biossensores específicos para detecção de determinadas 

substâncias. 

Os polissacarídeos também podem ser empregados para a construção de filmes LbL, 

tirando vantagem do caráter de poliânion, capacidade eletroativa, capacidade de formação 

de filmes, solubilidade em água, e atoxicidade (Intema 2011). 
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Os polissacarídeos naturais também são utilizados na construção de filmes finos e 

têm sido amplamente investigados nos últimos anos em relação às suas características 

físico-químicas e aplicações (Eiras et al, 2010). Algumas de suas propriedades são 

biodegrabilidade, abundância na natureza e versatilidade de aplicações em engenharia, 

biotecnologia e medicina, além de serem geralmente atóxicos (Verbeken et al, 2003). 

A formação de filmes finos de polissacarídeos sobre superfícies sólidas pode gerar 

nova aplicação em sensores ou biossensores. Filmes de quitosana, galactomananase de 

carboximetilcelulose vêm sendo usados para fins variados (Eiras et al, 2010). Também são 

exemplos de polissacarídeos utilizados na construção de filmes, Sterculiaurens (caraia) 

(Eiras et al, 2007), Anadenanthera macrocarpa Benth (angico) (Siqueira, 2006), 

Sterculiastriata (chicha) (Zampa et al, 2007). Estes materiais conferem propriedades 

específicas aos filmes como: maior estabilidade e também o aumento na quantidade de 

material adsorvido por camada (Intema, 2011). 

As gomas naturais são polissacarídeos obtidos de exsudados do tronco de árvores, 

sementes, algas ou fermentação microbiológica (Eiras et al, 2007). As gomas, em geral, 

têm uma composição tipicamente heterogênea. São solúveis em água e insolúveis na 

maioria dos solventes orgânicos. Após hidrólise, os componentes mais frequentemente 

observados são arabinose, galactose, glicose, manose, xilose e vários ácidos urônicos. Estes 

últimos podem formar sais com cálcio, magnésio e outros cátions (Silva et al, 2003). 

. Eiras et al (2007) estudaram a possibilidade de utilização de algumas gomas 

brasileiras na fabricação de filmes nanoestruturados eletricamente condutores. As gomas 

Sterculiaurens (caraia), Sterculiastriata (chicha) e Anadenanthera macrocarpa Benth 

(angico) formaram filmes nanoestruturados em conjunto com poli-o-metoxianilina 

(POMA), um polímero condutor, utilizando a técnica LbL. A eletroatividade característica 
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da POMA presente no filme foi mantida em presença da goma, no entanto, conforme 

mostraram os resultados de voltametria cíclica. Em comparação com filmes contendo 

apenas POMA e PVS (ácido polivinil sulfônico), notou-se que a presença das gomas 

aumentou consideravelmente a estabilidade eletroquímica dos filmes e a quantidade de 

material adsorvido. 

Zampa et al (2007) utilizaram a goma de chichá (Sterculiastriata) para produzir 

nanocompósitos eletroativos, fabricados na forma de filmes finos combinando ftalocianinas 

tetrassulfonadas de níquel, a goma de chichá e PAH, em duas arquiteturas distintas: 

(PAH/chichá/PAH/NiTsPc)n e (PAH/NiTsPc/PAH/chichá)n. A presença da goma nos 

filmes proporcionou uma adsorção mais eficiente de ftalocianina e também um aumento na 

resposta eletroquímica dos mesmos,. Adicionalmente, os filmes montados conseguiram 

detectar dopamina em uma concentração de 105 mol L-1.  

Em outro trabalho realizado por Eiras et al (2010), o angico (Anadantera 

columbrina) e a Caraia (Sterculiaurens) foram utilizados como biomateriais modificadores 

das camadas, em filmes montados com ftalocianina tetrassulfonada de níquel. Os filmes 

apresentaram boa estabilidade e puderam ser empregados na detecção de 

neurotransmissores. Novamente foi constatado que a presença das gomas nos filmes conduz 

a um incremento na resposta eletroquímica. Provavelmente devido a maior concentração de 

arabinose (62%) encontrado no angico em comparação com (42%) de ácido urônico 

encontrado na Caraia. Ambos, arabinose e ácido urônico contém cargas negativas, embora 

a arabiose apresente caráter neutro, eles permitem a interação eletrostática com policátions. 

Cardoso et al (2007) prepararam e caracterizaram filmes automontados a partir de 

soluções de nanopartículas de ouro, goma caraia (Sterculiaurens) e polianilina (PANI), bem 

como o estudo da viabilidade de uso destes filmes como sensores eletroquímicos para a 
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detecção de diferentes analitos. Os filmes em bicamadas de PANI/Au-caraia foram 

preparados com sucesso exibindo atividade eletroquímica, com reações de oxidação e 

redução características do polímero condutor. Eles também mostraram estabilidade frente 

ao meio ácido preservando a atividade eletroquímica após sucessivos ciclos de varredura, 

mesmo quando o polímero foi intercalado com camadas e goma dispostas na forma de 

nanopartículas. 

Sousa et al (2011) realizaram a formação de filmes finos multicamadas, depositados 

através da técnica de automontagem, Layer-by-Layer (LbL), contendo colágeno e a goma 

do cajueiro com vistas a futuras aplicações em reparação tecidual. Os resultados 

demonstraram que a montagem dos filmes finos de Caju/COL é viável quando 

caracterizados por voltametria cíclica. Desta forma, aos filmes propostos puderam ser 

incorporadas moléculas bioativas como antibacterianos e/ou fatores de indução de reparo 

tecidual com a possibilidade do controle de liberação dos mesmos. Assim filmes de 

Caju/COL surgiram como uma potencial ferramenta a ser utilizada na clínica médica para a 

resolução mais rápida e eficaz de lesões teciduais. 

Zampa et al (2012) demonstraram pela primeira vez, a imobilização de peptídeos 

antimicrobianos (AMPs) em filmes finos eletroativos, mantendo bioatividade como 

mostrado na detecção de Leishmania. No trabalho foi preparado filmes estáveis montados 

usando a técnica LbL baseado na interação eletrostática entre a camada AMP de carga 

positiva, e a camada negativa de ftalocianina tetrasulfonatada de níquel. A construção deste 

dispositivo teve como finalidade estudar a transferência de elétrons da dopamina e ácido 

ascórbico e possíveis aplicações destas películas para a determinação da dopamina, na 

presença de ácido ascórbico. 
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Zampa (2010) também trabalhou com peptídeos antimicrobianos (DS 01) isolados 

da fauna do Delta do Piauí e polissacarídeos naturais exsudados de árvores abundantes 

nesta região, tais como o angico (Anadenanthera macrocarpa Benth), o chichá 

(Sterculiastriata) e o cajueiro (Anacardium occidentale L.), para uma nova aplicação 

baseada na construção de filmes automontados a serem testados como biossensores 

eletroquímicos. O filme automontado formado por Cgraf/NiTsPc/DS 01 foi capaz de 

detectar o aumento da concentração de células de Leishmania presentes na solução 

eletrolítica por meio do aumento da resposta de sinal elétrico relacionado ao processo de 

oxidação. Este resultado sugere que este filme poderia ser uma potencial ferramenta de 

diagnósticos a ser empregada na indústria farmacêutica. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço e as inovações alcançadas pela nanotecnologia advêm das novas e 

exclusivas propriedades obtidas pelos materiais e da forma como eles podem ser 

manipulados, o que impulsiona a pesquisa por novos nanomateriais e a sua utilização na 

obtenção de dispositivos com novas funcionalidades e eficiência. 

Além disso, o alto controle da arquitetura a nível molecular exige o 

desenvolvimento de novas metodologias e técnicas de manipulação dos nanomateriais, 

além da necessidade de equipamentos cada vez mais precisos. Esses requisitos são 

essenciais para possibilitar a construção de dispositivos mais complexos e eficientes (Durán 

et al, 2006). Nesse contexto, a utilização de filmes finos em multicamadas torna-se um dos 

métodos mais promissores para estudar e construir dispositivos nanoestruturados. Das 

várias técnicas existentes a LbL se destaca como uma das formas mais eficientes de 
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obtenção de filmes finos com grande controle da espessura e da arquitetura molecular 

(Zampa et al, 2009). 

Filmes automontados contendo biomoléculas imobilizadas têm forte aplicação como 

biossensores. Materiais como polissacarídeos, enzimas e peptídeos exercem papel 

importante nestes dispositivos de sensoriamento, agindo como biorreceptores e atuando de 

maneira específica sobre o analito, fornecendo desta forma, maior seletividade para o 

sensor.  A técnica da automontagem torna-se uma ferramenta extremamente versátil na 

construção de biossensores possibilitando combinar materiais orgânicos, inorgânicos e 

biológicos na forma de filmes finos obtendo-se propriedades específicas para o 

sensoriamento (Zampa, 2012). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O termo “filme” se aplica à matéria condensada dispostas em camadas inseridas em 

uma superfície. Quanto a sua espessura os chamados “filmes finos” podem ser classificados 

em nanométricos, micrométricos e milimétricos referindo-se as faixas de 0,1 – 100 nm, 0,1 

– 100 µm e 0,1 – 100 mm, respectivamente (Gelembeck, 1998). 

Os filmes nanoestruturados são organizados numa escala em nanômetros, eles 

podem ser constituídos por aglomerados de átomos ou filamentos, em multicamadas, ou em 

revestimentos com dimensionalidades intermediárias (Nanostructure, 2012).  

A utilização de filmes finos em multicamadas torna-se um dos métodos mais 

promissores para construir e investigar dispositivos, tais como os utilizados como sensores 

e biossensores. Os chamados filmes finos nanoestruturados podem ser fabricados por 

diferentes métodos dentre os quais podemos citar: Deposição Química e Física a Vapor, 

Sol-gel, Langmuir-Blodgett (LB) além do método de automontagem do tipo camada-por-

camada (do inglês Layer-by-Layer ou LbL)(Durán et al, 2006). As técnicas LB e LbL 

despontam como as mais usadas por permitirem o controle de parâmetros como a espessura 

e o empacotamento molecular dos filmes formados. Ambas as técnicas permitem 

“organizar” moléculas individuais em arquiteturas altamente ordenadas, propiciando ainda 

o planejamento das propriedades finais dos filmes, obtidas em algumas situações, pela 

simples variação da espessura das camadas que o constituem (Ulman, 1991).  

A técnica LbL destaca-se ainda como uma alternativa economicamente mais 

acessível e simples que a LB, uma vez que consiste na imersão alternada de um substrato 

sólido em soluções catiônicas e aniônicas possibilitando controlar a arquitetura do filme 

através de parâmetros termodinâmicos favoráveis que resultam em multicamadas variadas 
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(Decher, 1997). A automontagem do tipo LbL tem se destacado ainda por  sua capacidade 

de produzir filmes ultrafinos organizados em nível nanométrico de diferentes tipos de 

materiais de interesse (Mattoso et al, 2006).  

Dentre os materiais, com características poliméricas que despertam interesse na 

formação de nanoestruturas encontram-se desde polímeros naturais, como é o caso da 

celulose, aos polímeros condutores como a polianilina (PANI) derivada da anilina (Figura 

1). Os polímeros condutores têm atraído a atenção de inúmeros grupos de pesquisas, tanto 

no cenário científico quanto tecnológico, desde 1977, quando Chiang et al. descobriram a 

condução elétrica do poliacetileno dopado com iodo (Thiang et al, 1977). A PANI destaca-

se por sua excelente estabilidade química no estado dopado em condições ambientais, 

facilidade de polimerização e dopagem, ampla faixa de condutividade elétrica e baixo 

custo, apresentando assim grandes possibilidades de aplicações (Mattoso, 1996). 

 

Figura 1- Obtenção da Polianilina a partir da Anilina (figura adaptada) (Maia et al, 2000). 

 

Já a celulose (C6H1005)n, é classificada como polissacarídeo sendo um dos 

principais constituintes das paredes celulares das plantas possuindo como único monômero 

a glicose (Figura 2). A celulose é uma das fontes renováveis, não fósseis e biodegradáveis 

mais abundantes na natureza, razão pela qual tem despertado interesse (Toyoshima, 1993).  
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Figura 2- Estrutura química da celulose obtida a partir das moléculas de glicose. (figura 

adaptada) (De Morais et al, 2005) 

 

A celulose é um polímero hidratado de carbono gerado pelas moléculas ß-D-gluco-

piranose ligadas covalentemente através da função acetal, entre o grupo hidroxila do 

carbono equatorial C4 e C1 do átomo de carbono (ß-1,4-glucano), que é, em principio, a 

forma como a celulose é gerada biogeneticamente (Metaxa et al, 2012). 

Há um interesse crescente em derivados da celulose, devido à inesgotabilidade da 

matéria-prima que é produzida abundantemente na natureza e pelo homem (Wanrosli et al, 

2011). A celulose microcristalina (CMC) é uma celulose purificada e parcialmente 

despolimerizada, preparada pelo tratamento de celulose de alta qualidade com ácido 

clorídrico, a ponto de diminuir o grau de polimerização, a qual representa um novo estado 

físico de celulose comercial. A CMC é insolúvel em água, em meios ácidos ou básicos e em 

solventes orgânicos comuns (Da Silva Filho, 2008). 

A modificação da celulose conduziu ao aparecimento de novos derivados, tais como 

o fosfato de celulose, os quais despertam uma atenção substancial de investigação. A 

incorporação de fosfato na estrutura da celulose altera significativamente suas propriedades 

por dar a esta características do grupo fosfato. A celulose fosfatada (CMPO4) foi 

desenvolvida para tornar os têxteis à base de celulose retardadores de chama, além de ser 

utilizada como um material de permuta catiônica no tratamento de doenças relacionadas 

com o cálcio. Devido à capacidade que a CMPO4 possui a capacidade de induzir a 
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formação de fosfato de cálcio (mineralização), ela tem sido utilizada como um possível 

biomaterial em aplicações biomédicas, uma vez que a funcionalidade do fosfato pode ser 

usada para ligar várias espécies biologicamente ativas a fim de se obter superfícies ativas 

(Wanrosli et al, 2011). 

O presente trabalho tem como objetivo a formação de filmes híbridos e eletroativos 

contendo a celulose microcristalina (CMC) ou microcristalina fosfatada (CMPO4), 

dispersas em solução de polianilina (PANI). Os filmes serão formados em estrutura de 

bicamadas pela técnica layer-by-layer (LbL), sobre eletrodos de vidro comum e vidro 

condutor (ITO). Foi estudado o efeito da sequência de deposição e do meio de dispersão 

nas propriedades finais dos filmes, os quais foram caracterizados pelas técnicas de 

espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-VIS) e voltametria cíclica (VC). 

Finalmente, o filme de PVS/PANI(CMPO4) foi avaliado na detecção de cromo hexavalente. 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Materiais 

A polianilina foi obtida na forma de base esmeraldina através de síntese química 

(Mattoso, 1996; Devendrappa et al. 2006; Brozová et al, 2008). A solução de PANI usada 

na deposição dos filmes foi preparada a partir de uma solução estoque da base esmeraldina 

(0,47 g) solubilizada em 25 mL de dimetilacetamida (DMAc), mantida em overnight sob 

agitação. Em seguida a solução foi filtrada. Logo após, 3mL da solução estoque foram 

adicionados a 26 mL de solução de HCl (1,4 x10-3 mol L-1, pH 2,86), o pH da solução final 

também foi ajustado para 2,86 utilizando também HCl na concentração de 0,1 mol L-1. Já a 

solução de poli(vinil sulfato de sódio) – PVS (Aldrich) usada na deposição dos filmes foi 
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preparada a concentração de 40 µL/100 mL (0,04 %) utilizando-se como solvente HCl 1,4 

x10-3 mol L-1 e, finalmente a celulose microcristalina (Fagron) e a microcristalina e 

fosfatada (Sigma) foram obtidas comercialmente e utilizadas como recebido.  

 

2.2 Preparação e Limpeza dos substratos  

Os substratos utilizados como suporte para o crescimento dos filmes automontados 

foram lâminas de vidro comum, chamadas BK7 ou lâminas de vidro recoberta com uma 

fina camada condutora de óxido de estanho dopado com índio, denominadas ITO. A 

escolha do substrato é definida pela técnica de caracterização a ser empregada no estudo 

dos filmes. O Método conhecido como “hidrofilização” trata-se de uma adaptação do 

Método RCA (Kern, 1984; Alencar, 2008) e foi utilizado na limpeza das lâminas, 

previamente ao processo de deposição dos filmes.  

 

2.3 Deposição dos Filmes Nanoestruturados pela Técnica LbL 

Na década de 1990, Decher et al, propuseram a deposição de filmes a partir da 

adsorção física caracterizada por interações eletrostáticas entre monocamadas constituídas 

por compostos contendo grupamentos iônicos, como é o caso dos polieletrólitos. Desta 

forma, a solução de PANI foi utilizada como polieletrólito catiônico enquanto a solução de 

PVS atuou como polieletrólito aniônico na formação dos filmes aqui propostos, como 

mostra o esquema da Figura 03. Os filmes foram depositados sobre vidro comum para as 

medidas de UV-VIS e ITO para as medidas de VC.  



63 

 

 

Figura 3 - Esquema deadsorçãode polieletrólitospara formação de um filme bicamada 

ITO/PVS/PANI(CMC), (Figura adaptada 19). 

 

A Figura 3 apresenta o esquema de preparação dos filmes bicamadas, a qual foi 

realizada manualmente a partir do substrato, previamente limpo (1) sendo imerso na 

solução de PVS (0,04%), poliânion, durante 5 minutos (2). Em seguida o conjunto, 

ITO/PVS, foi lavado em solução de HCl (pH 2,86), para remoção do material não 

adsorvido (3) e seco com leve fluxo de gás nitrogênio (4). Em seguida, o conjunto 

ITO/PVS foi mergulhado na solução de PANI, policátion, com concentração 0,0188 g /mL 

contendo a CMC ou (CMPO4) dispersa na concentração de 0,01 g/mL, onde foi mantido 

durante cinco minutos (5). Posteriormente os processos de lavagem (6) e secagem (7) foram 

repetidos, resultando em uma bicamada formada (ITP/PVS/PANI(CMC) ou 

ITO/PVS/PANI(CMPO4), respectivamente. A repetição contínua deste procedimento, 

etapas de (1) a (7), resulta na deposição de quantas bicamadas forem necessárias. Para 
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efeito comparativo durante os estudos eletroquímicos, também foram preparados filmes 

bicamadas de PVS e PANI na ausência da celulose (ITO/PVS/PANI). 

 

2.4 Caracterizações 

Os filmes LbL foram caracterizados eletroquimicamente pela técnica de 

voltametria cíclica (VC). Os voltamogramas cíclicos foram obtidos com auxílio de um 

potenciostato/galvanostato da AUTOLAB modelo PGSTAT 128N e auxílio de uma célula 

eletroquímica com capacidade para 10 mL. O eletrodo de calomelano saturado (ECS) foi 

utilizado como eletrodo de referência e como contra-eletrodo, uma placa de platina com 

área de 2,0 cm2. Já o filme automontado depositado sobre o ITO, área de aproximadamente 

0,4 cm2, foi utilizado como eletrodo de trabalho.  

Como eletrólito suporte foi utilizado o tampão fosfato de potássio monobásico 

(KH2PO4) na concentração de 1,0 mol L-1 com pH ajustado para 1,5 através da adição de 

alíquotas de ácido fosfórico (H3PO4).  

Os estudos da influência do pH do meio eletrolítico na resposta dos filmes, foi  

realizado a partir da mistura do KH2PO4 (pH 1,5) com tampão fosfato de potássio dibásico 

(K2HPO4) também 1,0 mol L-1 em proporções ideais a obtenção do pH desejado. 

Nos testes de detecção do cromo (VI), foi utilizada uma solução de dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) a 1x10-2 mol L-1 solubilizado em HCl 0,1 mol L-1. Já nas medidas 

espectroscópicas os filmes foram depositados sobre substratos de vidro comum e a 

formação das multicamadas foi monitorada empregando-se um espectrofotômetro 

SHIMADZU modelo UV-1800.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Espectroscopia no UV-VIS 

A absorção na região do UV-VIS permite acompanhar o crescimento de filmes 

automontados, uma vez que a Lei de Beer-Lambert possibilita inferir sobre a quantidade de 

material adsorvido, indicando assim a continuidade do processo a cada etapa de deposição 

(Skoog, 1992). A espectroscopia de UV-VIS também pode ser utilizada para monitorar o 

aumento no número de bicamadas de filmes automontados, pois a absorbância aumenta à 

medida que as bicamadas se adsorvem na superfície do eletrodo (Santos, 2009). O estudo 

da cinética de formação dos filmes de PVS/PANI, PVS/PANI(CMC) e 

PVS/PANI(CMPO4), foi realizado a cada duas bicamadas depositadas totalizando um filme 

de vinte bicamadas em cada caso conforme mostra a Figura 4.  
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Figura 4 - Espectros de absorção para os filmes de PVS/PANI (A), PVS/PANI(CMC) (B) e 

PVS/PANI(CMPO4) (C) obtidos imediatamente após a  cada 2 bicamadas adsorvidas (n), 

com n variando de 2 a 20. 

 

A Figura 4 apresenta os espectros de absorção em função do comprimento de onda 

para os filmes de PVS/PANI (A), PVS/PANI(CMC) (B) e PVS/PANI(CMPO4) (C). Em 

todos os casos, foram observadas as bandas características da PANI em sua forma de sal de 

esmeraldina, sendo a banda em 340 nm atribuída às transições �	 - �* dos segmentos 

benzênicos enquanto que as banda em 450 nm e 900nm se deve as transições polarônicas 

(Cao et al,1989; Bhat et al, 2002), a qual está relacionada com a condutividade do polímero 
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como consequência de um processo de dopagem. Quando comparados com os espectros 

obtidos para a PANI na forma de base esmeraldina, verificou-se que as bandas registradas 

no filme, deslocam-se da região do azul (330 nm e 637 nm). Este comportamento é descrito 

na literatura (Tang, 2009) como consequência de uma interação entre a polianilina e a 

camada aniônica intercalada. 

Pode-se observar também que a variação na intensidade de absorção para os três 

sistemas estudados, foi maior em torno de 900 nm. A partir dos resultados obtidos foi 

construído o gráfico com os valores de absorção registrados em 900 nm em função do 

número de bicamadas depositadas (Figura 4). A Figura 5 deixa mais evidente a correlação 

direta existente entre os valores de absorbância e o número de bicamadas depositadas, 

comprovando assim, o aumento da espessura dos filmes em cada etapa de deposição, como 

sugeriam as Figuras 4A, 4B e 4C. Além disso, pode-se inferir que a quantidade de material 

adsorvido em cada bicamada é constante para cada sistema estudado, pois a intensidade de 

absorbância aumenta linearmente com número de bicamadas, caracterizando os filmes aqui 

propostos como os sistemas como autorregulados, corroborando com estudos de Paterno 

(2010) e Santos (2010). A Tabela 01 apresenta os coeficientes de correlação encontrados 

para cada caso.  

Tabela 01- Coeficientes de correlação dos filmes automontados 

Filmes Coeficientes de Correlação (R2) 

PVS/PANI 0,995 

PVS/PANI(CMC) 0,999 

PVS/PANI(CMPO4) 0,998 
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Normalmente, supõe-se que o processo de adsorção ocorra em dois estágios onde no 

primeiro, as moléculas são atraídas fortemente pelo substrato devido às interações e forças 

eletrostáticas; já no segundo, estas moléculas sofrem um rearranjo estrutural, buscando 

minimizar as energias de ligação (Dos Santos et al, 2002). 

 

Figura 5 – Relação linear entre o número de bicamadas dos filmes propostos e os valores de 

absorbância obtidos em 900 nm. 

 

Na Figura 5 pode-se observar ainda que a maior inclinação de reta foi observada 

para o sistema PVS/PANI(CMPO4) quando comparado aos filmes de PVS/PANI e 

PVS/PANI(CMC). Este comportamento se deve a maiores valores de absorbância 

encontrados provavelmente devido à presença dos grupos fosfatos os quais proporcionam 

novos sítios de ancoragem para a deposição de mais material no mesmo período de tempo 

pré-fixado. No entanto, estudos futuros por espectroscopia de infravermelho e RAMAN 

deverão ser realizados para elucidar os tipos de interações existentes nestes sistemas.  
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3.2 Voltametria Cíclica (VC) 

A voltametria cíclica (VC) é uma técnica eletroquímica exploratória em que é 

realizada a varredura de potenciais, tanto no sentido direto quanto inverso, em função do 

tempo sobre o eletrodo de trabalho (Santos, 2009). A VC foi inicialmente utilizada para se 

verificar o efeito da sequência de deposição nas propriedades finais do filme em que a 

PANI e o PVS foram imobilizados em conjunto, formando uma estrutura de bicamada. A 

Figura 6 apresenta os voltamogramas para os filmes de PVS/PANI e PANI/PVS, formados 

com uma única bicamada depositada. Para efeitos comparativos, a Figura 6 mostra também 

a resposta eletroquímica obtida para um filme com apenas uma monocamada de PANI.  

 
 

 

Figura 6 - Voltamogramas cíclicos obtidos para o filme monocamada de PANI e para os 

filmes contendo uma bicamada de PVS/PANI e PANI/PVS (A); ITO e PVS (B); ITO e 

PANI (C). Todas as medidas foram realizadas em tampão KH2PO4 a 1,0 mol L-1 (pH 1,5) , 

50 mVs-1. 
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A Figura 6 apresenta os voltamogramas obtidos para o filme monocamada de PANI 

e para os filmes bicamadas contendo a PANI imobilizada com o PVS. Em todos os casos 

observam-se os dois pares de processos redox, característicos do polímero condutor 

(PANI), os quais ocorrem na faixa de potenciais de -0,2 a +0,8V e estão bem descritos na 

literatura (Kang et al, 1998; Huang et al, 1986). No entanto, em nosso estudo, o 

deslocamento desses processos redox ou ainda o aparecimento de processos adicionais aos 

relatados para a polianilina, ocorrem em decorrência da presença do PVS na estrutura do 

filme ou ainda da sequência de deposição adotada durante a preparação do filme bicamada, 

este fenômeno se deve ao sinergismo entre a monocamada PVS e a monocamada PANI.  

Para ambos os filmes estudados, PANI/PVS e PVS/PANI, Figura 6, foram 

observados dois pares redox bem definidos, com o primeiro processo anódico (0,22V) 

atribuído a transição da forma de sal de leucoesmeraldina (SLE) para sal de esmeraldina 

(SE) da PANI. Já o segundo processo anódico (0,59V) é atribuído a transição da forma de 

SE para base de pernigranilina (BPG). Os processos catódicos em 0,59V e 0,03V se devem 

a regressão da forma BPG para SE e de SE para SLE, respectivamente (Kang et al, 1998; 

Huang et al, 1986). A imobilização do polímero condutor com o PVS não suprime as 

propriedades eletroativas nem eletrocrômicas do filme de PANI, no entanto, para a 

sequência de deposição PVS/PANI, observou-se uma atividade catalítica do primeiro 

processo de oxidação da PANI, além de um desmembramento do processo de redução 

ocorrente na região de 0,59V, provavelmente devido às interações em nível molecular entre 

a PANI e o PVS.  

Ainda na Figura 6, é possível observar que os maiores valores de densidade de 

corrente foram obtidos para a sequência PVS/PANI. Este resultado pode ser explicado 

através da modificação prévia do substrato ITO pela deposição da monocamada de PVS. A 
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monocamada de PVS presente na superfície do ITO promove um aumento do número de 

sítios de ancoragem disponíveis fazendo com que uma maior quantidade de material - a ser 

depositado subsequentemente, neste caso a PANI - seja adsorvido durante o mesmo 

intervalo de tempo pré-fixado para cada etapa deposição. Diante das observações realizadas 

o filme bicamada formado pela sequência PVS/PANI foi selecionada para os estudos 

posteriores. 

O próximo passo foi verificar a influencia da celulose microcristalina (CMC) na 

estrutura do filme de PVS/PANI, para isso houve a necessidade de selecionar qual o melhor 

meio de dispersão para a CMC. Durante o processo de formação do filme bicamada, no 

primeiro caso, a CMC foi dispersa na solução de PANI constituindo o sistema 

PVS/PANI(CMC) e, já no segundo caso a CMC foi dispersa na solução de PVS originando 

o sistema PVS(CMC)/PANI, como mostrado na Figura 7. Para efeito de comparação 

também é mostrado o voltamograma do filme de PVS/PANI na ausência da CMC.  

 

Figura 7 - Voltamogramas cíclicos obtidos para os filmes de PVS/PANI, 

PVS/PANI(CMC), PVS(CMC)/PANI. Todos s os filmes possuem uma bicamada e as 

medidas foram realizadas em tampão KH2PO4 a 1,0 mol L-1 (pH 1,5) , 50 mVs-1 
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A literatura descreve a dimetilacetamida (DMAc) como solvente utilizado na 

solubilização da celulose (Morgado et al, 2011). Como este mesmo solvente é empregado 

no preparo da solução de PANI utilizada para a deposição dos filmes como descrito na 

sessão experimental a presença da CMC e da PANI em um meio comum aos dois materiais 

poderia facilitar as interação entre os mesmos, sendo assim, o filme PVS/PANI(CMC) foi 

selecionado para os estudos que seguem. 

A celulose pode ser facilmente modificada com grupos catiônicos e aniônicos como 

ácidos e bases, como alternativa para melhorar a compatibilidade entre a celulose e outros 

materiais de interesse (Gatenholm et al, 1993), além de promover a capacidade de adsorção 

da mesma (Kim et al, 1998). Dentre as modificações propostas, a incorporação de grupos 

fosfato melhora a adsorção de proteínas e metais na matriz de celulose (Kim et al, 1998). 

Pesquisas relataram que a celulose fosfatada adsorve com eficiência íons dos metais de 

transição (Fe3+, Cu2+, Mn2+, Zn2+ e Co2+) e íons lantânio (La3+) (Oshima et al, 2008), além 

de apresentar capacidade para adsorver, macromoléculas como as proteínas (lisozima, 

mioglobina, hemoglobina e albumina) (Oshima et al, 2011). Este tipo de modificação pode 

ser interessante de acordo com a aplicabilidade proposta para estes materiais.  

A celulose microcristalina fosfatada (CMPO4) pode ser obtida a partir de sua reação 

com ácido fosfórico representada na Figura 8 (Oshima et al, 2008; Oshima, et al, 2011; 

Mucalo et al, 2009).  

 

Figura 8 - Rota sintética da celulose fosfatada via ácido fosfórico34 
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Para estudos a respeito da modificação da celulose para utilização nos filmes, 

testou-se as celuloses modificadas com características catiônica e aniônica (Tabela 02) bem 

como a fosfatada, todas na estrutura predefinida com PVS/PANI(CMC), onde os resultados 

mais relevantes foram apresentados pela celulose fosfatada cujos resultados serão descritos 

na Figura 9. 

Tabela 02 – Modificações da Celulose Microcristalina 

Siglas Modificação Caráter 

CMPO4 Celulose fosfatada Aniônico 

CMAM Celulose modificada com Anidrido Malêico Aniônico 

CMEtNN7 Celulose com Etilenodiamina Catiônica 

CMAMP Celulose modificada com o grupo 

Aminometilpiridina 

Catiônica 

CMAPP Celulose modificada com o grupo                   

Bia-aminopropilpiperariza 

Catiônica 

CMBn Celulose modificada com Butilenodiamina Catiônica 

 

A Figura 9 revela que a substituição da celulose microcristalina (CMC) por sua 

versão fosfatada (CMPO4) na estrutura do filme, mantem o mesmo padrão de resposta 

eletroquímica, no entanto, o filme de PVS/PANI(CMPO4) mostraram valores de densidade 

de corrente duas vezes maiores que aqueles encontrados para o filme de PVS/PANI(CMC). 

Este comportamento pode ser explicado através do efeito de autodopagem que ocorre com 

a polianilina na presença dos grupos fosfatos da celulose modificada (Mattoso, 1996). Com 

base no que foi descrito pela literatura, acreditamos que ocorra a substituição do átomo de 
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hidrogênio do anel benzênico da polianilina pelo grupo (PO4
2-) da CMPO4 tornando a 

polianilina fosfatada e dopada. O próton dopante (H+) não consegue se difundir para longe 

da cadeia polimérica, devido ao contra-íon (PO4
2-) ao qual está quimicamente ligado 

(Mattoso, 1996).  

 

Figura 9 - Voltamogramas cíclicos obtidos para os sistemas PVS/PANI(CMC) e 

PVS/PANI(CMPO4), com tampão KH2PO4 a 1,0 mol L-1 (pH 1,5), 50 mV s-1. 

 

O aumento de corrente encontrado, em função dos grupos fosfatos presentes na 

celulose intercalada no filme de PVS/PANI(CMPO4), torna-se relevante, uma vez que o 

processo de autodopagem pode manter a PANI dopada mesmo em meios neutros ou 

levemente básicos, mantendo-a na forma de sal esmeraldina. Vale ressaltar ainda que, 

quando a celulose microcristalina foi substituída pela celulose fosfatada na estrutura 

bicamada, Figura 9, não foi observado o processo degradativo da PANI, exibido na região 

de 0,39V. Este efeito pode ser melhor verificado nos testes de estabilidade mostrado  a 

seguir. 
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O teste de estabilidade eletroquímica dos filmes de PVS/PANI, PVS/PANI(CMC) e 

PVS/PANI(CMPO4), são mostrados nas Figuras 10 A, B e C respectivamente, onde os 

eletrodos, modificados somente com uma bicamada do filme LbL, foram submetidos a um 

total de 25 ciclos de varredura.  

 

Figura 10 - Resposta eletroquímica para os filmes (A) PVS/PANI (B) PVS/PANI(CMC) e 

(C) PVS/PANI(CMPO4) obtidos durante sucessivos ciclos de varredura em tampão 

KH2PO4 a 1,0 mol L-1 (pH 1,5), 50 mV s-1. 

 

Em todos os filmes estudados, foi observada uma diminuição dos valores de 

corrente dos processos característicos da PANI, como consequência das varreduras 
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sucessivas, além do aparecimento do par benzoquinona/hidroquinona, ambos definidos na 

região entre 0,3 e 0,5V (Stilwell et al, 1998). A para-benzoquinona é descrita como 

produto principal da degradação ácida irreversível da polianilina, que provavelmente tem 

origem na hidrólise das espécies com maior estado de oxidação (forma quinóide) (Stilwell 

et al, 1998; Gonçalves et al, 1994). Um comportamento irregular foi observado para o 

filme de PVS/PANI(CMC), que com as varreduras sucessivas mostrou o deslocamento do 

voltamograma, Figura 10B. O filme na presença da celulose fosfatada, 

PVS/PANI(CMPO4), Figura 10C, tem seu processo de degradação ácida levemente 

minimizado quando comparado aos outros filmes e, principalmente, quando comparado ao 

filme de PVS/PANI(CMC), Figura 10B. 

O pH do meio utilizado durante as medidas eletroquímicas possui grande relevância 

no estudo dos filmes propostos uma vez que o processo de dopagem da polianilina é 

governado pela condição de neutralidade de cargas, com a incorporação de cargas positivas 

(prótons) e negativas (ânions) na matriz polimérica a medida que o estado de oxidação do 

polímero é modificado (Kang et al, 1998; Huang et al, 1986). Assim, uma variação de pH 

do meio eletrolítico irá influenciar tanto o potencial em que os processos redox da PANI 

são definidos quanto a forma e a intensidade dos picos, o que nos dará informações a 

respeito da eletroatividade e da condutividade dos filmes (MacDiarmid, 2001). 

Na figura 11, é possível observar os resultados obtidos durante o estudo da 

influência do pH do meio eletrolítico na resposta dos filmes produzidos. Os perfis 

eletroquímicos encontrados durante esse estudo foram basicamente os mesmos entre os 

sistemas PVS/PANI, PVS/PANI(CMC) e PVS/PANI(CMPO4), para cada unidade de pH 

verificada. Este resultado já era esperado visto que o perfil eletroquímico de ambos os 

sistemas eram característicos do polímero condutor, PANI, presente em todos os filmes. 
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Entretanto, para o sistema contendo a celulose fosfatada, a corrente dos picos redox 

continua constante até pH 5,5, sem haver perca na resolução dos processos. Para o sistema 

PVS/PANI em pH 5,5 houve uma perca de definição dos processos redox, enquanto que 

para o sistema PVS/PANI(CMC) isto ocorre a partir do pH 4,5. Nenhum dos sistemas 

estudados mostraram boa resposta eletroquímica em pH 6,5. Resultado também esperado 

visto que o processo de transferência de cargas na PANI é melhor conduzido em meio 

ácido. Cabe ressaltar que o efeito do pH na resposta eletroquímica da PANI é um processo 

reversível, portanto, quando o filme é novamente ciclado em pH 1,5 ele volta a exibir todos 

os processos característicos deste polímero condutor. 
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Figura 11 Voltamogramas cíclicos obtidos para o sistema PVS/PANI, PVS/PANI(CMC) e 

PVS/PANI(CMPO4), em tampão fosfato de potássio sob pHs 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 e 6,5 a 

v= 50 mV s-1. 
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As propriedades eletroquímicas do material desenvolvido nos impulsionaram ao 

estudo de aplicações em sensores eletroquímicos para detecção de metais. Preliminarmente, 

o sistema PVS/PANI(CMPO4) foi testado na detecção do Cromo em sua valência 6+ 

(Cromo hexavalente ou Cr(VI)) devido o interesse de controle ambiental deste metal, por  

possui capacidade de produzir efeitos genéticos, mesmo a curto prazo de exposição. Em 

condições fisiológicas, o Cr (VI) existe como um oxiânion cromato e atravessa facilmente a 

membrana celular através de fosfatos não específicos (Arslan et al, 1987). Dentro da célula, 

o Cr (VI) sofre rápida redução através de proteínas e ácidos nucléicos (principalmente o 

ácido ascórbico), sendo esta reação a base da propriedade carcinogênica do cromo (O’brien 

et al, 2003). 

 

Figura 12. Resposta eletroquímica para do filme PVS/PANI(CMPO4) frente à presença de 

Cromo (VI) na célula. Voltamogramas obtidos em tampão KH2PO4 a 1,0 mol L-1 (pH 1,5), 

v= 50 mV.s-1. 
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A figura 12 exibe os resultados obtidos por voltametria cíclica, onde alíquotas do 

Cr(VI) foram adicionadas à célula eletroquímica e a resposta do filme PVS/PANI(PO4) foi 

observada frente ao gradiente de concentração injetado. Nesta figura e possível observar 

um comportamento típico de consumo do ligante (neste caso a PANI modificada) pelo 

analito (Cr(VI)) presente no meio eletrolítico. À medida que a PANI modificada sofre 

oxidação, doando elétrons para o camada difusa da solução, o Cr(VI) se liga ao filme, 

dando origem a uma nova onda catódica na região  de 0.38V, a qual pode ser atribuída ao 

complexo Filme-Cr(VI). Com o aumento da concentração do metal na célula eletroquímica, 

há a diminuição do primeiro pico catódico do polímero e consequentemente o aumento da 

corrente de pico do processo observado na região de 0.38V.  Na figura inset da figura 12 

são mostrados os valores de corrente obtidos em 0.38V versus a concentração do metal na 

célula, mostrando um comportamento linear, evidenciando que o filme pode ser utilizado 

na determinação do metal de interesse. 

Futuros estudos buscam avaliar aplicabilidade dos filmes em sensores de metais, 

não só necessariamente o Cr6+, mas também a outros metais como o Fe3+, Cu2+, Mn2+, Zn2+ 

e Co2+, que podem responder devido à presença da celulose fosfatada no filme. 

 

4. CONCLUSÃO  

A PANI e o PVS foram imobilizados na forma de filme e a sequencia de deposição 

em que o substrato é primeiramente modificado pela monocamada de PVS antes da 

deposição do polímero condutor, foi selecionado para os estudos posteriores onde a 

celulose for dispersa na solução de PANI para ser incorporada ao filme. Duas celuloses 

foram utilizadas sendo uma sem modificação (CMC) e a segunda modificada com grupos 
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fosfatos (CMPO4), constituindo assim os filmes PVS/PANI(CMC) e PVS/PANI(CMPO4), 

respectivamente.  

As medidas de UV-VIS mostraram que ambos os filmes contendo a celulose são 

classificados como processos autorregulados sendo que a presença da celulose modificada 

apresentou maior inclinação de reta para a curva de absorbância em função do numero de 

camadas depositadas, provavelmente devido à presença dos grupos fosfatos que 

melhoraram ainda mais o processo de adsorção da PANI, nas camadas subsequentes.  

Os voltamogramas cíclicos obtidos para os filmes PVS/PANI(CMPO4) mostraram 

maiores valores de densidade de corrente quando comparados aos filmes de 

PVS/PANI(CMC) o que pode estar relacionado ao processo de autodopagem da polianilina 

na presença da celulose fosfatada. Os filmes contendo a CMPO4 mostraram ainda menor 

efeito de degradação ácida durante as varreduras sucessivas ao serem comparados com os 

filmes de PVS/PANI. 

Nos testes qualitativos em que o sistema PVS/PANI(CMPO4) foram realizados na 

presença de Cromo VI, notou-se a presença de um terceiro pico de redução em 0,38V 

constatando a complexação do metal no filme, demonstrando que o sistema pode ser 

utilizado na elaboração de sensores para monitoramento deste metal em mananciais 

aquíferos.  

O desenvolvimento destes novos materiais, assim como sua caracterização, 

corroboram para que estudos posteriores avancem na aplicabilidade destes filmes como 

camadas ativas na construção de sensores, como por exemplo, para detecção de metais 

pesados. 
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