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RESUMO 

 

O estudo da influência de aditivos orgânicos na composição flexível condutora baseada em Látex 

Natural e PEDOT:PSS foi desenvolvido neste mestrado, com foco nas propriedades elétricas e 

mecânicas para aplicações em bioeletrônica. As blendas foram obtidas a partir da dispersão de 

diferentes concentrações de Carbon Black (CB), Óxido de Grafeno reduzido (rGO) e Polipirrol 

(PPy) como aditivos na solução de PEDOT:PSS com Látex Natural com proporção de 1:4 

(volume:volume) e foram depositadas em substratos de vidro por drop-casting, secas e retiradas 

do substrato para estudo. As blendas apresentaram diferentes propriedades elétricas e mecânicas 

de acordo com o aditivo utilizado. O CB atuou como reticulador e melhorou a condutividade por 

caminhos de condução da blenda, fornecendo maior estabilidade elétrica e mecânica. O rGO agiu 

como um integrante físico na blenda, contribuindo com o aumento na resistência mecânica, e 

com menor tempo de relaxamento e afastamento dos caminhos condutores. O PPy contribui para 

a percolação, com o maior número de cadeias poliméricas condutoras na blenda. Os aditivos 

adicionaram à blenda características de resposta estável a estímulos compressivos diferentemente 

da amostra controle, possibilitando o uso destas blendas como materiais piezoresistivo. As 

proporções de cada aditivo nas blendas que apresentaram melhor performace eletromecânicas 

foram; 3,5 mg de CB, 10 mg de rGO e 5,0 mg de PPy por mL de PEDOT:PSS. Com as respectivas 

condutividades iniciais; 2,3 ± 0,2 Ω.cm, 3,4 ± 0,2 Ω.cm e 1,9 ± 0,2 Ω.cm. Respectivos módulos 

de elasticidade; 90,37 KPa, 85,66 KPa e 134,56 KPa. E as respectivas variações de corrente sob 

o processo de compressão; 350%, 480% e 800%. 

 

Palavras–chave: Blenda flexível condutora; Látex Natural; PEDOT:PSS; Carbon Black; 

Polipirrol; Óxido de Grafeno reduzido. 
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ABSTRACT 

 

The study of the influence of organic additives in conductive flexible blends based on Natural 

Rubber Latex and PEDOT:PSS was developed in this work, focusing on electrical and 

mechanical properties for applications in bioelectronics. The blends were obtained from the 

dispersion of Carbon Black (CB), reduced Graphene Oxide (rGO) and Polypyrrole (PPy) as 

additives in the blend of PEDOT:PSS with Natural Latex, with a ratio of 1:4 (volume:volume). 

The blends were deposited on glass substrates by drop-casting, dried and detached for study. The 

blends showed different electrical and mechanical properties according to the additive used. The 

CB acted as a crosslinker of isoprene chains and enhanced charge percolation, providing higher 

electrical and mechanical stability. The rGO contributed to increase the mechanical strength, and 

high percolation relaxation time. PPy contributes to percolation, with the highest number of 

conductive polymer chains in the blend. The additives added to the blend characteristics of stable 

response to compressive stimuli differently from the control sample, enabling the use of these 

blends as piezoresistive materials. The proportions of each additive in the blends that presented 

the best electromechanical performance were; 3.5 mg of CB, 10 mg of rGO and 5.0 mg of PPy 

per mL of PEDOT:PSS. With the respective initial conductivities; 2.3 ± 0.2 Ω.cm, 3.4 ± 0.2 Ω.cm 

and 1.9 ± 0.2 Ω.cm. Respective modules of elasticity; 90.37 KPa, 85.66 KPa and 134.56 KPa. 

And the respective current variations under the compression process; 350%, 480% and 800%. 

 

Keywords: Flexible conductive blend; Natural rubber latex; PEDOT:PSS; Carbon Black; 

Polypyrrole; Reduced graphene oxide. 
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MOTIVAÇÃO 

A eletrônica flexível é um campo de pesquisa muito promissor, especialmente em 

dispositivos eletrônicos flexíveis vestíveis, que praticamente se tornaram a vanguarda da 

pesquisa em sensores eletrônicos. Os sistemas de sensores vestíveis são amplamente usados para 

monitoramento de sinais físicos gerados por atividades humanas em tempo real. Esses sinais 

podem contribuir para os campos da medicina profilática [1], através do monitoramento da saúde 

[2] e diagnósticos de doenças [3]. Os flexíveis condutores também são um campo de pesquisa 

muito promissor em outros dispositivos, como célula solares [4–6], diodos emissores de luz 

(LEDs), transistores eletroquímicos orgânicos [5,6] e dispositivos de armazenamento de 

memória [6–8]. 

Até o momento, existem diversos estudos sobre a preparação de diferentes materiais 

condutores flexíveis e vestíveis, os quais podem ser materiais semicondutores inorgânicos, 

orgânicos, ou híbridos de orgânicos e inorgânicos [9–14]. Porém, a maior toxicidade, fragilidade, 

dificuldade de processamento e/ou alto custo de processamento de materiais inorgânicos limitam 

seu uso. Por outro lado, materiais condutores e semicondutores orgânicos possuem suas 

vantagens de flexibilidade, leveza, menor toxicidade, além de custo de processamento 

relativamente baixos quando comparados com os inorgânicos. O PEDOT:PSS é um dos materiais 

mais conhecidos como condutor orgânico e é muito utilizado em orgânica flexível [15]. 

No entanto, a aplicação atual de PEDOT:PSS em dispositivos flexíveis é limitada por sua 

fragilidade [16]. O desafio típico é modificar o PEDOT:PSS por meio de vários métodos para 

melhorar sua elasticidade. Estudos do PEDOT:PSS com aditivos, sob processo de 

encapsulamento, PEDOT:PSS em formas de nanofios, nanofibras ou nanutubos, e até a deposição 

de PEDOT:PSS em composição com elastômeros, vem sendo desenvolvidas com este intuito 

[6,15,17–19]. Um levantamento de estudos de materiais flexíveis condutores baseados em 

PEDOT:PSS é mostrado na tabela 1. 

Em um trabalho previamente proposto pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Novos 

Materiais e Dispositivos (LNMD), foi obtida uma blenda condutora e extensível com o 

PEDOT:PSS e Látex Natural (Natural Rubber Látex – NRL) [6] para abordar as questões 

mencionadas acima. Além da abundância na natureza, e baixo custo, as razões do uso do NRL 

como elastômero para formar uma blenda com PEDOT:PSS são sua miscibilidade com o 

PEDOT:PSS em meio aquoso, e presença de substâncias polares adsorvidas, como ácidos 

alifáticos e proteínas, que podem interagir com o grupo PSS, polar. 
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Referência Composição 

PEDOT:PSS na 

composição            

(% de massa) 

𝝈 ou  𝝆 
Ductibilidade 

(%) 

[20] PEDOT:PSS/Triton X-100 99 78 S/cm 57 

[21] PEDOT:PSS/EMIM TCB 99 >1000 S/cm 

28 (autonôma) 

180 (substrato 

de PDMS) 

[22] Blendas de PEDOT:PSS/PVA 50 3 S/cm 56 

[23] 
Blendas de PEDOT:PSS/PEO 

PEG e PVA 
33,3 e 33,3 

2x 10-4 S/cm                

36 S/cm 

55 

 

36 

[24] 
PEDOT-PSS/PEO20-PPO70-

PEO20(P123) blends 
80 1700 S/cm 40 

[25] 
Blendas de PEDOT:PSS/PEO-g-

PDMS 
30 0,3 S/cm 75 

[26] 
Compósitos de 

PEDOT:PSSaerogel/PDMS 
7,1 2,5 Ω/sq (0-10%) 43 

[27] 
Compósitos de (CNF-

PEDOT:PSS) aerogel/PDMS 
50 1,05 S/cm  

[28] 
PEDOT:PSS/P(BA-St) 

(polimerização in situ) 
17 63 S/cm 97 

[29] PEDOT:PSS/(XSB) latex 1,6 <10-4 S/cm 340 

[30] Blendas de (PEDOT:PSS/Lycra) 10 60 S/cm 260 

[31] PU/PEDOT:PSS 13 9 S/cm 350 

[32] Blenda de PEDOT-PSS/WPU 20 77 S/cm 32,5 

[15] Blenda de PEDOT:PSS/NRL 10 87 S/cm 480 

[6]* Blenda de PEDOT:PSS/NRL 44 0,63 S/cm 747 

Tabela 1 – Comparação das propriedades de misturas e compostos flexíveis condutores 

baseado em PEDOT:PSS. *Trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa LNMD. 

 

No trabalho de Boratto [6] foi realizado um estudo para encontrar a melhor proporção 

entre os polímeros e melhor processo de conformação, de forma a obter a blenda otimizada tanto 

na resposta elétrica quanto mecânica. Os autores investigam diferentes razões da mistura de 

NRL/PEDOT:PSS sob diferentes temperaturas de cura, sintetizadas seguindo o procedimento 

descrito na seção 2.2, e apresentam os melhores resultados para uma blenda com maior 

flexibilidade e condutividade, com razão volumétrica NRL/PEDOT:PSS de 1/4 e temperatura de 



19 

 

 

cura de 60°C. Alguns resultados obtidos no trabalho de Boratto são apresentados a seguir, a fim 

de introduzir as características elétricas e mecânicas da blenda. 

A figura 1 apresenta os resultados elétricos e mecânicos da blenda de NRL/PEDOT:PSS, com 

diferentes frações de volume e tratamentos térmicos. A média da condutividade inicial e 

ductibilidade das blendas são apresentadas na figura 1 (a). Todas as frações de volume de 

NRL/PEDOT:PSS atingem deformações até a fratura acima de 700% do tamanho original, porem 

nota-se que a ductibilidade diminui conforme o aumento da proporção de PEDOT:PSS na blenda 

e maior temperatura de cura [33]. Isso ocorre, pois o aumento na quantidade de PEDOT:PSS 

reduz a quantidade de NRL na mistura, ou seja, a menor quantidade de monômeros de Isopreno, 

e cadeias responsáveis pela elasticidade da blenda. Consequentemente, o aumento de 

PEDOT:PSS na mistura aumenta a quantidade de percolações de PEDOT:PSS na cadeia, 

causando um crescimento exponencial na condutividade inicial do mateiral. Esse crescimento na 

condutividade também é apresentado para as amostras com cura térmica (CT) em relação as 

amostras sem cura térmica (NCT) [33] devido à menor concentração de água na blenda após CT. 

As respostas mecânicas da blenda, tensão-deformação, são apresentadas na figura 1 (b). 

Apesar de menor ductibilidade, é possível notar que as amostras com maior concentração de 

PEDOT:PSS apresentam maior resistência a tração, atingindo o maior valor para amostra 1/4 

com CT [33]. O aumento na tensão de deformação provavelmente ocorre devido a formação de 

reticulações nas cadeias de poliisopreno com as moléculas de enxofre fornecidas pela estrutura 

do PEDOT:PSS combinada com o tratamento térmico [34]. 

 
Figura 0.1 - Gráficos dos (a) valores médios da condutividade elétrica inicial das amostras sem 

deformação e ductibilidade (b) Curvas de tensão-deformação, tiradas de diferentes concentrações 

NRL/PEDOT:PSS (1/2 e 1/4) com cura térmica (CT) ou sem cura térmica (NCT) (Adaptador de 

[6]). 

 

Naquele estudo foi definido que a blenda de 1/4 com CT apresentou melhor desempenho 

eletromecânico, dentre as diferentes proporções estudadas. A fim de demonstrar a estabilidade 
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elétrica da blenda, a figura 2 (a) apresenta a derivada da corrente no tempo (-di/dt) durante o 

processo de deformação. Existe uma variação significativa da resistência até cerca de 100% de 

deformação, e apresenta menores variações acima dessa deformação. Estes resultados sugerem 

que as percolações de PEDOT:PSS na cadeia de látex são muito mais fortemente rompidas na 

transição do regime elástico para o regime plástico, transição que ocorre no ponto de escoamento 

próximo de 100% de deformação. 

A variação de corrente da amostra 1/4 com CT sob 30 ciclos repetitivos de estiramento-

relaxamento é mostrada na Figura 2 (b). Durante o processo cíclico, a condutividade da amostra 

no momento em que retorna ao ponto relaxado varia, com desvio padrão de 1,1% e 0,7% para 

deformações de 50% e 100%, respectivamente. Estes resultados revelam uma boa estabilidade 

da blenda sob alongamentos repetitivos no regime elástico.  

No primeiro estiramento, há uma alta variação de corrente que pode estar associada à 

redução de caminhos condutores das cadeias poliméricas emaranhadas do PEDOT:PSS na 

blenda. Uma vez que a amostra é relaxada de volta ao seu tamanho original, há uma recuperação 

parcial dos caminhos de condução e condutividade. Quando a amostra é esticada para 100% de 

deformação, é provocado uma quebra maior de percolação das cadeias de PEDOT:PSS. Nos 

ciclos de distensão e relaxação, uma vez que a amostra é relaxada de 100% de deformação para 

nenhuma carga aplicada, o aumento da corrente não é suficiente para atingir os valores iniciais. 

Esse resultado indica que o reparo dos caminhos de condução não é totalmente alcançado devido 

à deformação plástica no ponto de transição do regime elástico para o regime plástico da blenda. 

A amostra foi integrada a um circuito com um LED, conforme apresentado na Figura 2 

(c). A variação da corrente elétrica no circuito é feita em etapas de 25% de deformação da 

amostra, por tração. À medida que a resistência elétrica aumenta devido a fatores geométricos 

como a redução da área da seção transversal, e maior extensão longitudinal, combinados à 

redução do sistema de percolação do PEDOT:PSS, o brilho emitido pelo LED diminui, e se 

mantém de forma mínima até a deformação de 475%. 
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Figura 0.2 - Os gráficos apresentam (a) Variação da corrente no tempo, derivada da corrente no 

tempo (-di/dt) e variação da resistência da amostra 1/4 com CT em diferentes deformações (de 0% 

a 400%), (b) Variação de corrente da amostra 1/4 com CT sob 30 ciclos repetitivos de estiramento-

relaxamento e (c) Variação da corrente e brilho do LED integrada a um circuito com a blenda. 

 

 Partindo dos resultados apresentados por Boratto e colaboradores [33] e descritos acima, 

este trabalho apresenta os resultados do estudo da influênca de aditivos orgânicos na blenda 

flexível condutora baseada em NRL/PEDOT:PSS, com o intuito de atingir melhorias 

eletromecânicas para aplicações na área de bioeletrônica. 

 

OBJETIVOS 

1) Estudar as influências morfológicas, mecânicas e elétricas do Carbon Black, Óxido de 

Grafeno reduzido e Polipirrol como aditivos na blenda flexível condutora baseada em 

Látex Natural e PEDOT:PSS. 

2) Investigar as respostas eletromecânicas das blendas com cada aditivo citado, visando 

aplicação em sensores eletromecânicos. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo estão apresentadas as principais características e diferenças entre materiais 

poliméricos termofixos, termoplásticos e elastômeros. Além das principais características de 

polímeros condutores, comparando sua natureza de condução com as de materiais 

semicondutores inorgânicos. E por fim foi feito considerações sobre as propriedades dos 

materiais utilizados neste trabalho: Látex Natural, PEDOT:PSS (Poly(3,4-

ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)), Carbon Black, óxido de Grafeno reduzido e 

Polipirrol. 

 

1.1. POLÍMEROS TERMOFIXOS, TERMOPLÁSTICOS E ELASTÔMEROS 

Durante o período da chegada e colonização de portugueses e espanhóis às américas, no 

século XVI, esse povo teve o primeiro contato com o produto extraído de uma árvore natural 

deste continente, a Hevea brasiliensis. Esse extrato, previamente chamado de Borracha, e 

conhecido hoje como Látex Natural, apresenta algumas características interessantes a partir da 

sua coagulação e secagem, como alta elasticidade e flexibilidade. Entretanto, sua utilização foi 

restrita até a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear em 1839. Neste 

processo, a adição de enxofre confere ao Látex as características de maior elasticidade, 

resistência e durabilidade, características importantes para a sua utilização comercial [35]. Desde 

então o Látex Natural, foi um dos polímeros pioneiros a ser utilizado em escala industrial. 

 Até meados dos anos de 1920, materiais poliméricos com diversas características e 

composições foram produzidos e estudados de forma empírica, até que o cientista alemão 

Hermann Staudinger (1881-1965) publicou uma série de artigos sobre sua nova teoria. 

Apresentou evidências químicas de que tais compostos eram, na verdade, moléculas de alto peso 

molecular ligadas covalentemente. Os polímeros eram, como ele os denominou, macromoléculas 

[36]. 

A palavra polímero origina-se do grego poli (muitas) e meros (partes). Assim, um 

polímero é uma macromolécula composta por muitas unidades de repetição de moléculas 

pequenas, chamadas de monômeros. De acordo com a estrutura química do monômero, do 

número médio de meros por cadeia e do tipo de ligação covalente, podemos dividir os polímeros 

em três grandes classes: Termofixos, Termoplásticos e os Elastômeros [37]. 

Os Polímeros Termofixos são compostos de longas cadeias de moléculas fortemente 

reticuladas entre si, formando estruturas de rede tridimensionais. São mais rígidos, mais 

resistentes, porém mais frágeis em relação aos termoplásticos. Quando submetidos a um processo 

de aquecimento e pressão, amolecem, formam ligações cruzadas, e assim que resfriados se 
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tornam rígidos, infusíveis e insolúveis. Caso resubmetidos ao processo de aquecimento e pressão, 

não alteram seu estado físico, não podendo ser facilmente reprocessados após a reação de 

reticulação [36,38]. 

 Os Termoplásticos são compostos de longas cadeias produzidas pela união de pequenas 

moléculas ou monômeros.  Geralmente se comportam de uma maneira plástica e flexível, e 

possuem a capacidade de amolecer e fluir quando submetidos ao processo de aquecimento e 

pressão. Quando conformados e resfriados estes polímeros solidificam com formas definidas. 

Quando resubmetidos a um processo de aquecimento e pressão, produzem a mesma capacidade 

de amolecer e fluir. São materiais com transformações físicas reversíveis, fusíveis, solúveis e 

recicláveis [36,38]. 

Os Elastômeros possuem uma estrutura intermediária aos termofixos e termoplásticos. 

Possuem longas cadeias de moléculas, nas quais ocorrem algumas reticulações entre-si. Estes 

polímeros possuem a capacidade de se deformar elasticamente, repetidas vezes, sem alterar 

permanentemente suas propriedades físicas [36,38]. 

A polimerização de todos os três tipos de polímero normalmente começa com a produção 

de longas cadeias nas quais os átomos são fortemente unidos por ligações covalentes. A 

quantidade e a força da reticulação dão a cada tipo suas propriedades específicas [38]. 

 

1.2. POLÍMEROS CONDUTORES 

Diversos materiais poliméricos foram criados e produzidos desde o desenvolvimento da 

indústria petroquímica. Enquanto que tradicionalmente, todos os polímeros se comportavam e 

eram utilizados apenas como isolantes elétricos, um grupo de polímeros condutores foi 

desenvolvido a partir de 1975 por: Alan Heeger (1936-), Alan MacDiarmid (1927-2007) e Hideki 

Shirakawa (1936-), que por esssa descoberta no ano de 2000 dividiram o Prêmio Nobel de 

Química [36]. 

A condutividade elétrica dos polímeros foi inicialmente explicada com base no modelo de 

bandas, dos semicondutores inorgânicos. Os polímeros condutores são geralmente chamados de 

polímeros conjugados, porque são formados por cadeias contendo duplas ligações C=C 

conjugadas, e esta conjugação permite que seja criado um fluxo de cargas em determinadas 

condições. A ligação dupla pode ser dividida entre a ligação simples, ou orbital ligante σ e anti 

ligante σ*, uma ligação forte com elétrons localizados; e orbital ligante π ou antiligante π*, uma 

ligação mais fraca, formada pela sobreposição dos orbitais atômicos de carbono e que contém 

elétrons menos localizados, conjunção que permite a criação de um fluxo de elétrons no polímero 

[5]. 
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Os elétrons dos orbitais π encontram-se espalhados por toda estrutura polimérica. Em uma 

cadeia polimérica de tamanho “infinito”, as interações entre os orbitais π de diferentes unidades 

monoméricas levam à formação de bandas eletrônicas de modo que as interações dos orbitais 

ligantes π se assemelham à banda de valência (HOMO - highest occupied molecular orbital) e 

as interações dos orbitais antiligantes π* se assemelha à banda de condução (LUMO - lowest 

unoccupied molecular orbital) dos semicondutores inorgânicos, conforme ilustrado na figura 1.1 

[41]. Semelhante ao modelo de bandas de semicondutores, os níveis eletrônicos ocupados de 

mais alta energia constituem a banda de valência (BV), e os níveis eletrônicos vazios de mais 

baixa energia, a banda de condução (BC), ou como determinado para materiais poliméricos, 

HOMO e LUMO, respectivamente. Estes orbitais moleculares estão separados por uma faixa de 

energia proibida, também chamada de bandgap, cujo módulo determina as propriedades elétricas 

intrínsecas do material [42]. 

 

Figura 1.1 – Representação da formação dos orbitais moleculares e gaps de energia em um polímero 

hipotético em função do número de unidades de repetição monoméricas. [Adaptado de NETO [40]] 

 

Os polímeros conjugados também apresentam características semicondutoras, pois, 

precisam ser dopados para apresentar variação na condutividade intrínseca. Entretanto, a 

dopagem ocorre simultaneamente com a oxidação da cadeia, ou seja, elétrons são retirados da 

cadeia durante a oxidação e há inserção de contraíons (dopantes) para balancear a carga na matriz 

polimérica [40]. 

Os polímeros condutores são uma classe de materiais com propriedades especiais, e 

conforme novas tecnologias são desenvolvidas, suas limitações são superadas e novas aplicações 

surgem a cada dia. 
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1.3. LÁTEX NATURAL 

Um dos elastômero, mais antigo e abundante em nossa sociedade, é a borracha Natural (do 

inglês Natural Rubber Latex “NRL”), o látex. Como discutido previamente, é uma seiva leitosa 

retirado principalmente da árvore Hevea brasiliensis, originária da bacia do rio Amazonas. Por 

apresentar propriedades superiores de elasticidade, flexibilidade e resiliência em relação aos 

elastômeros sintéticos, a borracha natural é atualmente um dos polímeros mais utilizados no setor 

industrial [35][43]. 

O NRL é um elastômero composto principalmente pelo polímero poliisopreno, com longas 

cadeias lineares e alta massa molar. O poliisopreno pode coexistir em duas formas estéreo-

isoméricas: a cis-1,4-poliisopreno, que possui elasticidade, que lhe é conferida pela estrutura 

espacial não linear e a trans-1,4-poliisopreno, que possui estrutura linear e comporta-se como um 

material duro, confome ilustrado na figura 1.2. [44] 

                  

 

Figura 1.2 – Estruturas químicas do Poliisopreno na forma trans e cis (Adaptado de Tanaka [45]). 

 

Utilizando a técnica de ressonância magnética de próton e carbono, Tanaka [46] 

demonstrou que a cadeia polimérica de NRL é formada por milhares de unidades de cis-1,4-

isopreno, duas unidades de trans-1,4-isopreno, e dois grupos terminais da cadeia, α e ω. O grupo 

terminal ω possui uma proteína, enquanto o terminal α possui um fosfolipídeo, como 

representado na figura 1.3. [47] 
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Figura 1.3 – Estrutura química do NRL. (Adaptado de Tanaka [46]) 

 

A existência de componentes não isopreno na borracha natural de Látex desempenha um 

importante papel na estabilização de partículas de borracha. Segundo Tanaka [46], os 

entrecruzamentos das cadeias poliméricas da borracha, sem ligações cruzadas podem ser 

atribuídos às proteínas e aos lipídeos, que constituem algumas terminações de cadeia α e ω, como 

demonstrado na figura 1,4. Esses componentes também são as principais diferenças na 

composição da NRL em comparação com a borracha sintética. 

 

Figura 1.4 – Possível estrutura das ligações cruzadas da borracha natural não reticulada. (Adaptado 

de Tanaka [46]) 

 

1.4. PEDOT:PSS 

O Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) é um polímero condutor de alta 

condutividade, estabilidade e transparência, porém possui uma baixa solubilidade em meio 

aquoso [48]. A associação com o poly(styrenesulfonate) (PSS) [49], um polímero altamento 

solúvel em água que por meio do compósito PEDOT:PSS Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) - 

poly(styrenesulfonate), se torna inteiramente solúvel em água e está  representado na figura 1.5. 

No compósito, o PSS mantém a neutralidade de carga por interação com grupos hidrofílicos e 

disposição de contraíons na matriz polimérica.  
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Figura 1.5 - Estruturas químicas dos polímeros PEDOT e PSS (Adaptado de Palumbiny [50]). 

 

O PEDOT:PSS é um complexo polieletrólito condutor disponível comercialmente. Este 

composto apresenta características excepcionais como alta condutividade, transparência e 

estabilidade térmica [51]. Possui ampla aplicação em dispositivos eletrônicos orgânicos, como 

em revestimentos eletrostáticos, eletrodos orgânicos, células solares, diodos emissores de luz ou 

em aplicações que exigem maior deformabilidade ou extensibilidade como em flexíveis 

condutores [52]. 

 

1.5. POLIPIRROL 

O Polipirrol (em inglês Polypyrrole - PPy) é um polímero condutor muito usado na 

aplicação de dispositivos eletrônicos. Se destaca por possuir boas propriedades, como a 

estabilidade química em condições ambiente, excelente condutividade, facilidade de 

polimerização e dopagem, excelentes propriedades de Oxi-redução, além do baixo custo [42,53]. 

O Polipirrol é considerado como um polímero chave para muitas aplicações tecnológicas, 

descritas em inúmeros trabalhos científicos, aplicando-o em sistemas inteligentes de liberação 

controlada, musculo artificial, supercapacitores, engenharia de tecido, neurônios artificiais e 

sensores [54]. 

A cadeia polimérica do Polipirrol possui uma unidade monomérica constituída por um 

anel aromático de 4 carbonos e um nitrogênio, com o característico conjunto de elétrons π 

conjugados por toda cadeia, conforme evidenciado na figura 1.6. 
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Figura 1.6 – Estrutural molecular do Polipirrol (Adaptado de Blinova [55]). 

 

1.6. CARBON BLACK 

Materiais baseados em carbono apresentam características como elevada área superficial, 

boa condutividade, estabilidade física e química, e portanto, se mostram aditivos interessantes 

para melhora das características elétricas e mecânicas de blendas flexíveis condutoras [56]. 

Alguns exemplos destes materiais utilizados na área de eletrônicos biocompatíveis são grafite 

[57], nanotubos de carbono [58], grafeno [59], e derivados. 

O negro de fumo (do inglês Carbon Black - CB) vem se mostrando interessante para 

aplicações em eletrônicos flexíveis devido às suas boas propriedades eletroquímicas e baixo 

custo em relação a outros materiais derivados do carbono [60]. O CB é utilizado em diversas 

áreas, como na produção de papel, revestimentos, pigmentos, catalisadores, baterias, e como foco 

deste trabalho, agente de reforço na produção de borrachas [60]. 

O CB apresenta uma microestrutura formada por camadas hexagonais paralelas, com uma 

separação maior do que a apresentada no grafite. Grupos de três ou quatro camadas agrupam-se 

para formar cristalitos, e estes por sua vez se combinam aleatoriamente formando as partículas 

primárias, conforme demonstrado na figura 1.7 [61]. Essas partículas primárias possuem 

geometria esférica e diâmetros entre 10 e 100 nm [62]. Agrupam-se formando assim aglomerados 

de diferentes tamanhos, os quais são os responsáveis pela estrutura do material [63]. 

 

Figura 1.7 – Estrutura das partículas primárias do Carbon Black (Adaptado de Jurkiewicz [64]). 

 

O estudo de Miriyala [65] aponta que a adição de Carbon Black em relativas proporções 

de volumes no Látex, produz uma mistura com melhorias nas características mecânicas e 

elétricas da borracha. Por este motivo consideramos o uso de CB, um material com características 
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ótimas para a borracha flexível de Látex e PEDOT:PSS, um aditivo ideal para a contribuição na 

condutividade e características mecânicas do condutor flexível Látex/PEDOT:PSS. 

 

1.7. ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO 

Como dito anteriormente, os materiais carbonosos se mostram favoráveis à melhora nas 

características elétricas e mecânicas da blenda flexível condutora. Até os anos de 1920 as 

estruturas mais conhecidas do carbono eram o diamante e o grafite, porém, com o avanço das 

pesquisas novas descobertas de outras estruturas passaram a ser conhecidas, como: fulereno, 

nanotubo de carbono e grafeno [13]. 

Após a descoberta e estudo do grafeno, houve pesquisas envolvendo esse material, 

levando a obtenção de seus derivados em laboratório, como o óxido de grafeno e o óxido de 

grafeno reduzido [66,67]. 

O óxido de grafeno reduzido (do inglês reduced Graphene Oxide - rGO)  é uma 

alternativa simples para substituição do grafeno em diversas aplicações. O material apresenta as 

boas propriedades de transporte elétrico do grafeno, mas com maior facilidade na sua obtenção 

através de rotas químicas [68]. Este material possui poucos grupos oxigenados e defeitos em sua 

estrutura, possuindo uma rede sp2 significativamente maior que a do óxido de grafeno, que 

garante propriedades eletrônicas e térmicas mais próximas às do Grafeno. Na figura 1.8 é 

apresentada as principais diferenças estruturais entre o Grafite, o Óxido de Grafeno, e o rGO. 
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Figura 1.8 – Representação geral da obtenção do óxido de grafeno reduzido (rGO) a partir da esfoliação química 

do grafite. (Adaptado de Gascho [66]) 
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CAPÍTULO 2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais e processos de obtenção das blendas 

flexíveis condutoras. É feita a descrição da construção dos sistemas de caracterizações elétricas 

e mecânicas, e descrição das técnicas de caracterização estrutural e morfológica utilizadas. 

 

2.1. MATERIAIS 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da blenda flexível condutora e aditivos 

foram: PEDOT:PSS OrgaconTM S315 de alta condutividade (0,5-1% em água), comprado da 

Merck Brasil; O látex de borracha natural (NRL) que foi adquirido da BDF Latex (Guarantã/SP, 

Brasil) com alto teor de amônia (10%) e cerca de 60% de borracha seca, extraído em maio de 

2018;  Carbon Black (CB) em acetileno (> 99,9%) comercial, comprado da Alfa Aesar; Óxido 

de Grafeno reduzido (rGO), foi sintetizado pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Novos 

Materiais e Dispositivos, seguindo o método apresentado por Abdolhosseinzadeh [69], e o 

Polipirrol (PPy) composto com 20% em massa de Carbon Black, comprado da Sigma-Aldrich. 

As lâminas de microscópio utilizadas como substrato foram da Olen (k5-7102). 

 

2.1.1. MÉTODO DE DEPOSIÇÃO 

O método de deposição das blendas utilizadas neste trabalho foi por drop casting, ou 

gotejamento. Neste método de deposição um volume controlado de uma solução é gotejado sobre 

uma superfície de tamanho conhecido, e deixado secar em condições controladas. O material 

depositado é mantido na superfície do substrato devido às forças de Van der Waals [70]. Uma 

das principais limitações desta técnica é o baixo controle na deposição dos filmes, podendo 

formar regiões com aglomerados, resultando em um filme heterogênea [71]. Entretanto, o drop 

casting é uma técnica de deposição simples, rápida e de baixo custo.  

Os substratos utilizados foram delimitados em uma área de 1,0 × 2,5 cm, e a secagem das 

amostras ocorreram em temperatura ambiente ou sob aquecimento. 

 

2.2. BLENDA FLEXÍVEL CONDUTORA BASEADA EM LÁTEX NATURAL E PEDOT:PSS 

O NRL foi centrifugado por 1 hora a 5000 rpm para redução da concentração de proteínas 

do extrato de látex. O NRL utilizado foi o material sobrenadante após a centrifugação, e foi 

misturado com o PEDOT:PSS na proporção de NRL/PEDOT:PSS (volume:volume) de 1:4, e 

agitado por 5 minutos em agitador magnético. A blenda foi então centrifugada por 1 minuto a 

3000 rpm para reduzir o ar e bolhas presentes na mistura. Antes do drop casting, a blenda foi 

agitada por 1 minuto novamente para homogeneizar a mistura de NRL e PEDOT:PSS, 
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parcialmente separados no último processo de centrifugação. Um volume de 200 μl da mistura 

NRL/PEDOT:PSS foi depositado por drop casting sobre um substrato de vidro com área de 1,0 

× 2,5 cm, totalizando 80 μl/cm². Em seguida o substrato com o material depositado foi levado a 

tratamento térmico a 60 °C por 60 minutos. A blenda então é separada do substrato e submetida 

aos processos de caracterização. Todo o procedimento é esquematizado na figura 2.1. Ao menos 

três amostras otimizadas foram produzidas e investigadas para avaliação da reprodutibilidade dos 

processos de caracterização. 

 

Figura 2.1 – Esquema do processo de produção da blenda flexível condutora. (a) Preparação da 

mistura (NRL/PEDOT:PSS). (b) Processo de deposição da blenda sobre o substrato de vidro e 

tratamento térmico para secagem. [adaptado de Boratto et al [33]]. 

 

2.2.1. BLENDA FLEXÍVEL CONDUTORA COM ADITIVOS 

Além da blenda flexível condutora descrita na seção 2.2, os aditivos Carbon Black (CB), 

Óxido de Grafeno reduzido (rGO) e Polipirrol (PPy), todos na forma de pós, foram utilizados na 

mistura. 

Cada aditivo foi disperso separadamente em PEDOT:PSS e mantido sob agitação por 10 

minutos. A dispersão dos aditivos em PEDOT:PSS (massa/volume) foi realizada em diferentes 

concentrações, definidas conforme apresentado na tabela 2: 
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Aditivo Concentração em PEDOT:PSS 

(mg/mL) 

CB 2,5 3,5 4,5 5,5 

rGO - 2,5 5,0 10,0 

PPy 1,5 2,5 5,0 10,0 

 

Tabela 2 – Proporção de aditivos dispersos em PEDOT:PSS. 

Proporções menores não foram exploradas devido a limitação da balança de precisão 

utilizada. Proporções maiores não foram exploradas devido maiores massa dos dos aditivos 

estudados acelerarem o processo de reticulação do Látex impedindo a sua deposição. 

 Após dispersão e agitação, a mistura Aditivo-PEDOT:PSS foi misturada com o NRL 

centrifugado seguindo a proporção 1:4 conforme apresentado na seção 2.2. A mistura foi mantida 

sob agitação por 5 minutos, e antes da deposição, a mistura Aditivo-PEDOT:PSS:NRL foi 

centrifugada a 3000 rpm por 1 minuto para eliminar bolhas de ar, e foi agitada novamente para 

homogeneizar a mistura. A mistura preparada foi então depositada por drop casting, usando um 

volume de 200 μl em uma área de 1,0 x 2,5 cm (total de 80 μl/cm²), e submetido a um tratamento 

térmico de 60 °C por 60 minutos. No mínimo três amostras de cada composição foram preparadas 

e caracterizadas para avaliação da reprodutibilidade. 

É importante destacar que proporções maiores que 5,0 mg/mL e 10 mg/mL de Carbon 

Black e Polipirrol respectivamente, apresentam uma aceleração do processo de coagulação do 

NRL, que impossibilita a deposição e formação das blendas. 
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Figura 2.2 – Esquema do processo de produção da blenda flexível condutora com aditivos. (a) 

Preparação da mistura (NRL/PEDOT:PSS-Aditivo). (b) Processo de deposição da blenda sobre o 

substrato de vidro e tratamento térmico para secagem. [adaptado de Boratto et al [33]]. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA 

A correlação das características elétricas e mecânicas de blendas condutoras flexíveis é 

uma das características mais importantes. Com isso, durante a realização deste trabalho, foram 

projetados e desenvolvidos dois sistemas de caracterização para as amostras flexíveis condutoras, 

conforme esquematizado na figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Esquema das montagens experimentais para a caracterização da blenda flexível 

condutora. Caracterização elétrica de amostras (a) sob alongamento e (b) sob tensão compressiva. 
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2.3.1. SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO DE RESPOSTA ELÉTRICA X ESTIRAMENTO 

O sistema projetado por nosso grupo de pesquisa realiza o processo de estiramento da 

blenda condutora flexível simultaneamente à medição de resposta elétrica do material, conforme 

diagrama apresentado na figura 2.4. 

Inicialmente foi montado uma base plana com acabamento liso (item 1), e com este 

mesmo material foram anexados dois trilhos guia (item 2) e um bloco móvel (item 3). Em uma 

das extremidades da base, foi fixado um motor de passo com uma roldana (item 4), e um fio 

metálico (item 5) responsáveis pela locomoção do bloco móvel e consequente estiramento do 

corpo de prova (em amarelo) acoplado ao bloco. Na outra extremidade, foi posicional o sensor 

de força Xplorer GLX da PASCO (item 6), responsável por determinar a tensão realizada durante 

o processo de deformação do corpo de prova. 

 

Figura 2.4 – (a) Esquema do sistema automatizado de estiramento associado ao sensor de força 

Xplorer GLX da PASCO (item 6). (b) Sistema automatizado com arduino (item 10) responsável 

pelo processo de rotação do motor (item 04) e deslocamento do bloco móvel (item 3). (c) Eletrodos 

universais (item 08) são anexados ao corpo de prova para caracterizações elétricas. 

 

A deformação do material é acompanhada por uma régua plástica de 30 cm (item 7), 

paralela a um dos trilhos. Eletrodos jacaré com placas de cobre foram adaptados e fixados tanto 

no sensor de força, quanto no bloco móvel, responsável pelo estiramento do corpo de prova (item 

8). Cabos universais (saída banana) foram soldados nos eletrodos de jacaré adaptados (item 9) e 

ligados ao sistema de medição elétrica. 
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O motor de passo, modelo 28BYJ-48 + Driver ULN2003 (item 5), foi ligado a um 

Arduino UNO R3 (item 10), o qual foi programado para realizar um processo de rotação do motor 

a cada 30 segundos. O motor rotaciona (passo) provocando um deslocamento mínimo de 5,5 mm 

do corpo de prova, que deforma a amostra e aciona o sensor de força, simultaneamente à medição 

da resposta elétrica à deformação. Para caracterização elétrica utilizamos o AutoLab 

PGSTAT302 da Metrohm acoplado ao sistema automatizado de estiramento.  

A determinação da resistividade elétrica do material (ρ) foi realizada a partir da resistência 

elétrica (R) da amostra, dada pelo potencial fixo aplicado U = 0,5 V e a corrente instantânea (i) 

coletada. 

 

           𝜌 = 𝑅
𝐴

𝑙
                                                                  (1) 

 

Onde l é o comprimento da blenda no instante do registro da carga, e A é a área da seção 

reta original da blenda, em cm².  

Existem vários tipos de ensaios para caracterizar as propriedades mecânicas de polímeros. 

A grande parte dos ensaios mecânicos envolve curvas de tensão-deformação. Os principais 

parâmetros que quantificam a resistência mecânica dos polímeros em ensaios de tensão-

deformacão são: módulo de Young ou de elasticidade; tensão e deformacão de escoamento; 

tensão máxima; ponto de ruptura e tenacidade. A Figura 2.5 ilustra alguns destes parâmetros. 

 

Figura 2.5 – Representação de Curva de tensão-deformação sob tração (Adaptado de Askeland 

[38]). 
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As tensões em qualquer região da curva são calculadas utilizando-se a razão entre a carga 

ou força e a área de seção transversal do corpo de prova, a partir da relação 𝜎 = 𝐹/𝐴. A tensão 

𝜎 é definida como nominal quando a área utilizada para o cálculo da tensão é a inicial (𝐴𝑜 . ). Por 

outro lado, a tensão é definida como real se a área utilizada no cálculo for a área obtida no instante 

do registro da carga, ou seja, instantânea (𝐴 ) [38]. 

A deformação é calculada a partir da relação ∈ = ∆𝑙/𝑙𝑜 em que  ∆𝑙 = 𝑙 − 𝑙𝑜, 𝑙 é o 

comprimento do corpo de prova no instante a ser medido, após certa deformação, e 𝑙𝑜 é o 

comprimento inicial do corpo de prova. O módulo de Young 𝐸, ou módulo de elasticidade, está 

diretamente relacionado com a rigidez do polímero. Este é obtido pela inclinação da curva ainda 

na região de deformação elástica linear, ou seja, 𝐸 = σ/∈ [38]. 

O comportamento mecânico dos polímeros pode ser facilmente visualizado observando-se 

a sua curva tensão-deformação. Uma das características importantes na análise de polímeros é a 

sua capacidade de deformação, como ilustra a Figura 2.6, onde dois polímeros diferentes sob o 

processo de tração-deformação, apresentam características dúctil, e frágil. Grande parte dos 

materiais Termoplásticos e elastômeros, são materiais, capazes de sofrer grandes deformações 

plásticas antes de se romperem. Enquanto grande parte dos Termofixos são materiais frágeis e 

rompem antes mesmo da transição para o regime plástico [72]. 

 

Figura 2.6 – Comportamento dúctil e frágil observados em uma cruva tensão-deformação sob tração 

(Adaptado de Sebastião [36]). 

 

Existem outras características mecânicas que podem ser observadas com diferentes curvas 

e testes de tração e/ou compressão, como a diferença entre materiais amorfos ou cristalinos 

quando submetidos ao ensaio de compressão. Viscoelasticidade pode ser observada em 
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polímeros submetidos ao ensaio de tração-deformação sob diferentes temperaturas, e/ou 

variações na tensão de escoamento para diferentes velocidades de deformação no ensaio.  

Características estruturais do polímero, como cristalinidade, presença de grupos polares, 

massa molar, copolimerização, ligações cruzadas, podem alterar drasticamente o comportamento 

mecânico do material. Além disso, parâmetros externos, como a presença de plastificante, 

monômeros residuais, reforço com fibras e aditivos, podem afetar o comportamento mecânico 

do composto [36]. 

 

2.3.2. SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO DE RESPOSTA ELÉTRICA x PRESSÃO 

Um sistema automatizado para estudo do comportamento elétrico de amostras sob ciclos de 

compressão foi desenvolvido durante este projeto. A automação do sistema permite maior 

reprodutibilidade do experimento. 

O sistema permite a caracterização de diferentes materiais a fim de verificar a resposta elétrica 

dos mesmos quando submetidos a compressão. Dentre esses pode-se caracterizar materiais como: 

condutores flexíveis, folhas metálicas, blendas condutoras, materiais isolantes para uso em 

capacitores flexíveis. Destes materiais é possível medir as variações de resistência elétrica, 

impedância elétrica e capacitância durante um processo de compressão controlada. 

A Figura 2.7 apresenta o sistema automatizado de aplicação/remoção de compressão (item 

01) que utiliza uma placa Arduino (item 02) para automatização do motor de passo (item 03) 

(modelo 28BYJ-48 + Driver ULN2003) com uma engrenagem acoplada. A barra cilíndrica (item 

04) com diferentes massas (item 05) inicia os ciclos de subida e descida. A mesa com um furo 

no centro (item 06) serve de suporte para o sistema motor/arduino e para a movimentação da 

barra cilíndrica e massas. O sistema de medição elétrica fica localizado abaixo da mesa (itens 07 

a 15). 
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Figura 2.7 - (a) Sistema automatizado de pressão (item 01) associado a sistema de medição elétrica 

simultânea (itens 07 a 09). (b) Sistema de medição elétrica da amostra acoplado ao sistema de 

pressão (itens 08 a 15). (c) Eletrodos de ITO (itens 10 e 11) unidos a cabos elétricos para acoplagem 

e medição elétrica (itens 08 e 09). 

 

Eletrodos de ITO (itens 10 e 11) são colocados acima e abaixo do corpo de prova para a 

medição da resposta elétrica em função da pressão aplicada ou removida. Os eletrodos são unidos 

a cabos elétricos com plugs bananas (itens 08 e 09) para conectar a equipamentos de medição 

elétrica. Dois pinos (itens 14 e 15) são utilizados como guia para nivelamento das bases e pressão 

homogênea na amostra situada entre os eletrodos.  

As dimensões dos eletrodos podem ser facilmente alteradas de acordo com o tamanho 

das amostras de estudo. O eletrodo a ser removido dá lugar ao eletrodo com tamanho diferente, 

obedecendo o alinhamento nas placas.  

A pressão (𝑃) foi determinada a partir da força (𝐹) realizada pela haste, produto da massa 

da haste (𝑚) pela aceleração gravitacional (𝑔), sobre a área (𝐴) fixa dos eletrodos preenchida 

pela amostra, através das equações 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔, e 𝑃 = 𝐹 𝐴⁄ . 

Neste sistema o AutoLab PGSTAT302 da Metrohm também foi utilizado para 

caracterização elétrica da amostra sob variações de pressão. 

 

2.3.3. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA 
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A espectroscopia de impedância eletroquímica (do inglês Electrochemical Impedance 

Spectroscopy - EIS) é uma técnica utilizada para caracterizar o comportamento elétrico de 

dispositivos eletrônicos, semicondutores e materiais dielétricos. [73]. 

Esta técnica consiste em colocar a amostra sob estímulo elétrico e observar sua resposta. 

O estímulo parte de uma tensão alternada do tipo senoidal, e a resposta é obtida como duas partes, 

real e imaginária da impedância complexa em função da frequência [73]. Comumente, essa 

análise é feita em um espectro de frequência que vai de 10 µHz até 10 MHz [74]. 

As informações que podem ser obtedias a partir da técnica são das mais diversas, porém, 

pode-se dividir as informações em duas categorias: aquelas intrínsecas ao material, como a 

condutividade, constante dielétrica, mobilidade de cargas, taxa de geração/recombinação de 

cargas. E as informações pertecentes à interface entre o material e o eletrodo, como a capacitância 

da região interfacial, coeficiente de difusão, injeção e acumulação de carga [73–75]. 

As análises de espectroscopia de impedância elétrica foram realizadas nos sistemas 

descritos na seção 2.3.1 e na seção 2.3.2 acoplado a um AutoLab PGSTAT302 da Metrohm, 

equipado com módulo de impedância FRA32M. 

 

2.4. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA 

Nesta seção são apresentadas as técnicas utilizadas para a caracterização estrutural e 

morfológica das blendas flexíveis condutoras. 

 

2.4.1. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

Análise termogravimétrica (do inglês Thermogravimetric Analysis - TGA) é uma das 

principais técnicas utilizadas para caracterização térmica de materiais. Nesta análise é medida a 

variação de massa da amostra em função da variação da temperatura do material analisado [76]. 

O equipamento utilizado para realizar esta análise é composto por duas microbalanças, 

uma de referência e outra que mede a massa da amostra durante todo o ensaio. Durante o aumento 

de temperatura, vários fenômenos podem ocasionar a perda e/ou ganho de massa da amostra, que 

serão determinados pela microbalança [76,77].  

Essa análise permite conhecer os efeitos que a temperatura produz no material, permitindo 

estabelecer a faixa de temperatura em que ele adquire composição química fixa, a temperatura 

em que começam a se decompor, e acompanhar o andamento de reações de desidratação com a 

perda de água, oxidação, combustão e decomposição. [77]. 

Termogravimetria derivada (do inglês derivative thermogravimetry – DTG) é a curva 

obtida a partir da derivada primeira da curva de TGA. Os picos agudos permitem distinguir 
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claramente uma sucessão de reações que muitas vezes não podem ser claramente distinguidas 

nas curvas TGA. As áreas dos picos correspondem exatamente à perda ou ganho de massa e 

podem ser utilizadas em determinações quantitativas [77]. 

As análises de Termogravimetria foram realizadas no equipamento STA 449 F3 da 

NETZSCH, localizado no laboratório de Análises Térmicas da UNESP, campus de Bauru, sob 

supervisão do prof. Gilbert Bannach. As caracterizações foram gentilmente realizadas pela aluna 

de doutorado Carol Gaglieri. O intervalo de temperatura em que as análises foram realizadas foi 

de 27 °C a 800 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de ar seco. 

 

2.4.2. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER 

(FTIR) 

A técnica de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (do inglês 

Fourier-transform infrared spectroscopy - FTIR) mede mudanças de estados energéticos 

vibracionais causados pela interação dos fótons na região do espectro infravermelho com a 

matéria [78]. A absorção de radiação infravermelha permite obter informações sobre os modos 

de vibração, intrínsecos das ligações químicas [79]. Ou seja, em um equipamento de FTIR um 

espectro é gerado a partir dos comprimentos de onda absorvidos pelos diferentes grupamentos 

químicos presentes no material, permitindo suas identificações. Através destas informações é 

possível, por exemplo, investigar a presença de grupamentos químicos de alguns monômeros 

residuais, constatando a sua presença na composição [79]. 

As análises de espectroscopia no infravermelho foram realizadas no equipamento Vertex 

70 da Bruker, com software Opus 6, localizado no laboratório de Materiais Avançados, na 

UNESP, campus de Bauru, sob responsabilidade do prof. Paulo Noronha Lisboa Filho e no 

equipamento Jasco FTIR modelo 4600, localizado no laboratório de Eletroanalítica e 

Bioquímica, na UNESP, campus de Bauru, sob responsabilidade do prof. Valdecir Farias 

Ximenes. 

 

2.4.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

O Microscópio Eletrônico de Varredura (do inglês scanning electron microscope - SEM) 

é um equipamento utilizado para o estudo da superfície dos materiais. Diferentemente dos 

microscópios ópticos, o SEM não utiliza um conjunto de lentes, mas um feixe contínuo de 

elétrons focalizado em um ponto da superfície do material. Com um sensor/detector é verificada 

as energias dos elétrons após a interação do feixe com os átomos da superfície do corpo de prova, 

sendo então processadas e transformados em imagens com alta definição. A imagem gerada a 
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partir da interação dos elétrons na superfície do material são classificadas de duas formas, uma 

através do elétron secundário (do inglês secondary electrons - SE), de baixa energia, cujas 

imagens são formadas através da excitação dos elétrons da camada mais externa dos átomos 

superficiais das amostras, totalmente fiéis à topografia da amostra [80,81]. E a outra é através 

dos elétrons retroespalhados (do inglês Backscattered Electrons - BSE) pelo espalhamento 

elástico. A imagem formada fornece diferentes informações, pois além do constraste em função 

do relevo, é possível se obter contraste em função do número atômico dos elementos químicos 

presentes na amostra analisada [80,81]. 

Além das imagens geradas, é comum nos microscópios, a Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (do inglês energy dispersive spectroscopy - EDS), que permite detectar elementos 

químicos da amostra. Para essa análise, é acoplado ao SEM um analisador de Raios-X para 

análise dos comprimentos de ondas da radiação liberada da amostra, pois cada átomo libera 

fótons com frequências específicas após interação com o feixe de elétrons do SEM [81]. 

Através das imagens obtidas por SEM é possível obter informações morfológicas, como: 

orientação e qualidade da interface de fibras de reforço, presença de impureza, bolhas, trincas, 

superfícies irregulares,  entre outras [80,81]. 

As análises de microscopia eletrônica foram realizadas no equipamento multiusuário 

Zeiss EVO LS15, com filamento de W, com os sensores de elétrons retroespalhados (BSD) e 

difração de elétrons secundários (BSE), localizado na UNESP, campus de Bauru, sob supervisão 

do prof. Carlos Roberto Grandini. 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e discussões referentes às caracterizações 

feitas nas blendas flexíveis condutoras, com e sem aditivos orgânicos. São abordadas as 

propriedades estruturais, morfológicas, mecânicas e elétricas destes materiais. Ao final do 

capítulo, são abordados também resultados comparativos entre as blendas com proporções de 

aditivos selecionadas. 

 

3.1.  BLENDA FLEXÍVEL CONDUTORA DE LÁTEX/PEDOT:PSS COM ADITIVO CARBON 

BLACK (CB) 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados das caracterizações elétricas, mecânicas, 

e químicas da blenda de PEDOT:PSS e Látex Natural utilizando o Carbon Black como aditivo. 

 

3.1.1. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MORFOLÓGICAS 

Para entender melhor o efeito do CB nas propriedades térmicas da blenda, uma análise 

de TGA/DTG foi realizada, conforme demonstrado na Figura 3.1.1. A amostra controle apresenta 

uma perda de massa em 140°C, com um pico no DTG atribuído à evaporação da água [11,82], 

embora esta perda de massa também possa estar relacionada à decomposição dos grupos 

funcionais do oxigênio do PEDOT [12]. A perda de massa a cerca de 300°C está associada à 

degradação do (3,4-ethylenedioxythiophene) [14] e da degradação do Látex [83]. Finalmente, a 

perda em 500°C é atribuída à degradação das cadeias poliméricas altamente reticuladas, como já 

previamente observado para o látex natural [83]. 

Observe que o TGA/DTG do Carbon Black puro possui apenas uma perda de massa em 

620°C. Segundo Soares e colaboradores [84], essa perda é atribuída à combustão do CB. 

É possível notar que a adição de CB provoca uma diminuição na perda de massa atribuída 

a evaporação de água ou a decomposição dos grupos funcionais do oxigênio do PEDOT em 

140°C até cerca de 300°C. Esta redução pode ser explicada pelo efeito de blindagem nos 

compósitos e retardado no processo de decomposição térmica devido à adição do material 

carbonoso [85–87], notado na atenuação das curvas, proporcionais a concentração de CB. A 

redução pode ser atribuída também a morfologia do material, que apresenta uma estrutura mais 

compacta com o adicional de CB, dificultando a difusão, e eliminando-os apenas em 

temperaturas maiores do que necessária na amostra controle.  A partir de 350°C existe uma perda 

de massa mais acentuada e um pico mais intenso no DTG para as amostras com CB, 

possivelmente relacionado à degradação do (3,4-ethylenedioxythiophene), que ocorre igualmente 
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na amostra controle. Nesta temperatura há a perda dos grupos funcionais de oxigênio do PEDOT 

e início da degradação do Látex. 

Portanto assume-se que o CB como aditivo promove maior estabilidade térmica para as 

blendas, e, portanto, a blenda pode ser operada em temperaturas de até 250°C sem degradação e 

até 350°C com pequenas degradações. 

 

 

Figura 3.1.1 - (a) TGA e (b) DTG das amostras: Controle, 1.5 mg de CB, 3.5 mg de CB e 5.5 mg 

de CB. TGA e DTG de CB puro também são apresentados. 

 

As propriedades térmica e mecânica melhoradas das amostras com o aditivo podem ser 

atribuídas a mudanças nas ligações químicas da matriz polimérica. Para entender o efeito químico 

da adição de CB, análise de FTIR foi realizada, conforme apresentado na Figura 3.1.2. Nesta 

figura, quatro bandas de absorção principais podem ser identificadas em 2980, 2900, 1060 e 669 

cm-1. As bandas em 2980 e 2900 cm-1 podem ser atribuídas ao alongamento assimétrico e 

simétrico das ligações C–H presentes no NRL. Nota-se que as bandas são diminuídas conforme 

há o aumento de CB na blenda. Esta redução das ligações C–H associado ao aumento da banda 

de absorção em 669 cm-1, indica que há formação de ligações C=C-H, devida a reticulação das 

cadeias de isopreno do NRL [88]. A banda larga em ~1060 cm-1 está relacionada às vibrações de 

alongamento assimétrico e simétrico das ligações S=O dos grupos SO3 do PSS [33], também 

desaparecendo em amostras com maior teor de CB, provavelmente como efeito da interação dos 

grupos oxigenados com a cadeia carbônica do CB. 

O aumento das ligações C=C–H, corrobora com a hipótese de o Carbon Black atuar como 

reticulador, pois de forma similar ao enxofre no processo de vulcanização, esse aumento indica 

a formação de ligações cruzadas na blenda, onde ocorre a ligação química de cada isopreno (C–

H) com o carbono ligante, formando moléculas com maior massa molar, e assim apresentando 

maior rigidez [34]. 
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Figura 3.1.2 - FTIR de NRL/PEDOT:PSS para amostras com diferentes concentrações de Carbon 

Black. 

 

Imagens de superfície da blenda obtidas através de microscopia eletrônica de varredura 

são apresentadas na figura 3.1.3. É possível notar que a amostra controle apresenta uma superfície 

rugosa e regular, com pequenas “ilhas” espalhadas em toda superfície. As diferentes regiões 

indicam a distribuição do Látex Natural e o PEDOT:PSS e podem ser melhor observadas através 

da figura 3.1.3 (b), onde regiões com diferentes contrastes, indicam a presença de materiais com 

diferentes massas atômicas. As regiões claras possuem material com massa atômica maior, que 

de acordo com a composição da blenda polimérica, pode estar relacionado ao enxofre presente 

no PEDOT:PSS, indicando regiões com maior formação de percolações da cadeia de 

PEDOT:PSS [33]. 

 A blenda contendo CB como aditivo apresenta aglomerados, que aumenta a 

irregularidade e rugosidade da superfície, conforme indicado na figura 3.1.3 (c). Podemos 

verificar que não ocorre dispersão superficial do aditivo de forma homogênea. O CB também 

proporciona uma difusão maior do enxofre sobre toda a blenda, como pode-se observar na figura 

3.1.3 (d), uma vez que há uma diferença menor de contraste em comparação a imagem de BSD 

da amostra controle. Pode-se notar também que regiões com aglomerados de CB, possuem uma 

concentração maior de enxofre, demonstrando uma interação entre o CB e as cadeias de 

PEDOT:PSS, de forma que o enxofre recobre regiões com maior concentração do aditivo. 
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Figura 3.1.3 – Imagens de SEM com elétron secundário (SE) e retroespalhado (BSD) para a amostra 

controle (a,b), e para amostra com concentração de 3,5 mg/mL de Carbon Black (c,d). 

 

3.1.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Os resultados de proiade mecânicas para as amostras com diferentes concentrações de 

CB são apresentados na figura 3.1.4 A tesnão por deformação é apresentada pelo gráfico de 

tensão-deformação na figura 3.1.4 (a). O adicional de CB caracteriza um aumento na tensão em 

toda região de deformação. Isso deve-se ao CB atuar de forma similar ao enxofre no processo de 

vulcanização do Látex, ou seja, formando ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas [34]. A 

adição de CB induz uma variação na tensão de escoamento que ocorre na amostra sob 100% de 

deformação, como evidenciado na 3.1.4 (b), atingindo valor máximo para amostras com 3,5 mg 

de CB. O CB como aditivo altera características da blenda, como variação na ductibilidade e 

módulo de Young da blenda, como demonstrado na figura 3.1.4 (c). Com isso, pode-se afirmar 

que este aditivo melhora as propriedades mecânicas da blenda flexível condutora. Dentre as 

concentrações estudadas, a adição de 3,5 mg de CB mostrou maior valor de tensão mecânica no 

ponto de escoamento e maior módulo de elasticidade.  
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Figura 3.1.4 - Caracterização mecânica das blendas com diferentes concentrações de Carbon Black. 

(a) Curvas tensão-deformação; (b) Tensão de tração de amostras em 100% de deformação (l = 2×l0). 

(c) Módulo de elasticidade do material para diferentes concentrações de Carbon Black (eixo Y 

esquerdo), e Ductibilidade do material para diferentes concentrações de Carbon Black (eixo Y 

direito). O desvio padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

3.1.3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

A figura 3.1.5 apresenta as características elétricas da blenda flexível condutora com 

diferentes proporções do aditivo CB. Na figura 3.1.5 (a) é apresentada a resistência elétrica da 

blenda durante o processo de estiramento. É possível notar que ocorre um aumento do valor de 

resistividade inicial para a proporção de 2,5 mg de CB, porém a partir de proporções iguais ou 

maiores que 3,5 mg de CB na mistura, ocorre uma diminuição da resistividade inicial, atingindo 

valores de até 2,2 ± 0,1 Ω·cm para amostra com 5,5 mg de CB, aproximadamente metade do 

valor de resistividade em relação a amostra controle, vide figura 3.1.5 (b). O aumento na 

condutividade indica que além de atuar como agente reticulador, o CB também melhora a 

conectividade das cadeias de PEDOT:PSS [89]. A amostra com 2.5 mg de CB apresenta maior 

resistividade que a amostra sem CB, o que indica que possivelmente em um primeiro momento 

a reticulação das cadeias de látex segregue o PEDOT:PSS, criando ilhas do mesmo [89,90], 

segregação conforme observado na figura 3.1.3 (c). 
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A figura 3.1.5 (c) apresenta o Gauge Factor (GF) que permite determinar a variação da 

resistência dos flexíveis em função do processo de estiramento, considerando a variação apenas 

durante o processo elástico dos flexíveis, ou seja, até 100% de estiramento das amostras. Pode-

se verificar que o aditivo de CB, aumenta a variação da resistência do flexível condutor durante 

a deformação, quando comparada a amostra controle. A amostra com 3,5 mg de CB apresenta 

melhor estabilidade, até 65% de deformação, enquanto a amostra com 4,5 mg apresentou menor 

variação para deformações maiores, até o ponto de escoamento. 

 

Figura 3.1.5 - Caracterização elétrica das blendas com diferentes concentrações de Carbon Black. 

(a) Curvas de resistividade elétrica por estiramento; (b) resistividade inicial para as amostras sem 

sofrer deformação. (c) Gauge Factor para as amostras em diferentes proporções de Carbon Black 

durante o regime elástico. O desvio padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

3.1.4. ESTÍMULOS ELÉTRICOS 

 Na figura 3.1.6 (a) é apresentado o resultado da amostra com 3.5 mg de CB, sob 30 

ciclos de alongamento-relaxamento, com 15 ciclos a 50% e 15 ciclos a 100% de seu comprimento 

inicial. No primeiro estiramento, há uma alta variação de corrente que pode estar associada a uma 

reorganização das cadeias do PEDOT:PSS, diminuindo a distância média entre elas, conforme já 

discutido. A resposta da amostra aos primeiros 15 ciclos de alongamento-relaxamento é 
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reprodutível com uma corrente média de 5,4 ± 0,3 mA, e variação média de 1,85% de corrente, 

diferentemente da amostra controle, na qual é possível notar uma acomodação das cadeias 

condutoras da blenda que diminui a variação de corrente ao longo do processo cíclico. Quando a 

amostra é deformada em 100 % de seu comprimento inicial, a corrente média passa para 1,8 ± 

0,3 mA, devido ao afastamento das cadeias de PEDOT:PSS e CB. Este afastamento de cadeias 

causa menores acomodações, e, portanto, diminui lentamente a variação de corrente durante o 

decorrer do processo cíclico.  

Espectroscopia de impedância foi realizada durante o processo de estiramento. O gráfico 

de Nyquist para a amostra com 3,5 mg de CB no intervalo de 0% a 150% de estiramento é 

mostrada na figura 3.1.6 (b). Quando a amostra sofre estiramento é possível notar um aumento 

tanto na impedância real (Z’) quanto na complexa (-Z’’), que está associada a capacitância total 

do sistema. Este aumento pode estar associado ao processo de afastamento médio das cadeias 

poliméricas de PEDOT:PSS. Essa hipótese se fundamenta no fato que o afastamento de cadeias 

do PEDOT:PSS, que é o caminho preferencial dos portadores de carga, aumenta a resistência 

total da amostra e a densidade de cargas acumuladas. A aplicação de um potencial de 500 mV de 

Offset, causa uma diminuição na impedância do material. Esta característica pode estar 

relacionada ao fato que um potencial elétrico aplicado pode produzir o efeito de tunelamento e 

induzir transporte de cargas aprisionadas entre as cadeias poliméricas da blenda e partículas de 

CB [91]. 

 

Figura 3.1.6 - Caracterizações da blenda com 3,5 mg de CB sob estímulos de estiramento; (a) 

resposta elétrica da amostra sob ciclos repetitivos de alongamento-relaxamento de 50% e 100% de 

estiramento; (b) Gráfico de Nyquist da amostra em diferentes deformações, 0%, 50%, 100% e 150%, 

sob o potencial de offset de 0V e 500 mV. 

 

Na figura 3.1.7 (a) é apresentada a resposta elétrica da amostra submetida repetidamente 

a estímulos de pressão. É possível notar que a amostra apresenta um aumento de 14,3 mA quando 
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pressionada a 9 KPa, essa variação permanece constante para mais de 50 ciclos, onde a amostra 

é submetida a pressão por 10 segundos, e sem pressão por 10 segundos, portanto possui um ciclo 

de trabalho de 50%. De maneira geral, sob compressões de 9KPa, a amostra mostrou boa 

reprodutibilidade, com variações de corrente de até 350% da corrente inicial. Uma hipótese para 

essa variação é a simples redução da espessura do material provocada pela pressão, ou seja, uma 

redução na distância entre os eletrodos, que consequentemente reduz a resistência do material, 

conforme evidenciado na equação 2. Uma segunda hipótese complementar, e que corrobora com 

o aumento da corrente do material sob pressão, é a aproximação física das cadeias poliméricas 

emaranhadas de PEDOT:PSS e das partículas de CB que atuam como condutores elétricos [92], 

permitindo maior taxa de transferência de cargas. 

A fim de verificar as hipóteses apresentadas, a figura 3.1.7 (b) apresenta a análise de 

espectroscopia de impedância elétrica da blenda antes, durante e após o processo de compressão 

com carga de 9KPa, e offsets de 0V e 0,5V. O diagrama de Nyquist para a amostra virgem, sem 

compressão, apresenta a maior impedância. Entretanto, as medidas durante e após a compressão 

apresentam resultados próximos, indicando deformação física e efeito permanentes nas 

propriedades elétricas deido a aplicação de pressão. Nesta caracterização de impedância a 

duração da pressão aplicada foi aproximadamente 5 minutos, e o mesmo tempo foi utilizado com 

a amostra sem pressão para realização da última medida de impedância, pós pressão.  A aplicação 

de potencial de 0.5 V de offset reduz os valores de impedância da amostra em todos os regimes, 

ex, antes, durante e após aplicação de pressão. 

A redução na impedância das amostras quando sob o processo de compressão pode estar 

associada a liberação de cargas acumuladas em armadilhas presentes nas partes isolantes da 

blenda, associada a impedância imaginária (-Z’’), essa liberação de carga resulta em um aumento 

da condutividade da blenda, que está associada a redução na e impedância real (Z’), liberação 

que ocorre tanto na compressão quanto na aplicação do potencial offset [91,93]. A mudança das 

dimensões do material não proporciona maior influencia na condução, uma vez que a impedância 

da blenda não tende a retornar junto ao retorno da dimensão da amostra virgem após a 

compressão. 

 



51 

 

 

 

Figura 3.1.7 - Caracterizações da blenda com 3,5 mg de CB sob estímulos de compressão; (a) 

Resposta elétrica da amostra sob um processo cíclico com diferentes pressões de 9KPa; (b) Gráfico 

de Nyquist da amostra em diferentes processos de compressões, sem pressão, com pressão e pós, 

sob o potencial de offset de 0V e 500 mV. 

 

3.2. BLENDA FLEXÍVEL CONDUTORA DE LÁTEX/PEDOT:PSS COM ADITIVO ÓXIDO DE 

GRAFENO REDUZIDO 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados das caracterizações elétricas, mecânicas, 

químicas e morfológicas da blenda de PEDOT:PSS e Látex Natural utilizando o Óxido de Grafeno reduzido 

como aditivo. 

 

3.2.1. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MORFOLÓGICAS 

Para entender melhor o efeito do rGO na blenda, análise de TGA/DTG foi realizada 

conforme Figura 3.2.1. É importante observar que o TGA/DTG do Óxido de Grafeno reduzido 

puro apresenta perda de massa até 150°C referente às moléculas de água eliminadas durante o 

aquecimento inicial, e uma segunda perda de massa até 330 °C relacionado a decomposição de 

grupos oxigenados. Por fim, a decomposição final resulta da oxidação do carbono, a uma 

temperatura máxima de 470 °C [82]. 

O adicional de rGO na blenda atenua a eliminação de água e a decomposição dos grupos 

funcionais do oxigênio do PEDOT até 300°C, com menores perdas para a proporção de 2,5 mg 

de rGO. A partir de 350 °C existe uma perda de massa mais acentuada para as amostras com 5,0 

e 10,0 mg de rGO, possivelmente atribuída a perda dos grupos funcionais de oxigênio do PEDOT 

que se manteve estável para essas proporções em temperaturas menores, como evidenciado na 

curva de DTG, figura 3.2.1 (b). A perda de massa relacionada à degradação das cadeias 

poliméricas altamente reticuladas em 500°C, do Látex puro [94] é menor conforme o adicional 

de rGO. 
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Figura 3.2.1 - (a) TGA e (b) DTG das amostras: Controle, 2,5 mg de rGO, 5,0 mg de rGO e 10,0 

mg de rGO. TGA e DTG de rGO puro também são apresentados. 

 

As mudanças nas propriedades térmicas e mecânicas da blenda com o rGO como aditivo 

podem ser atribuídas às mudanças nas ligações químicas da matriz polimérica. Para entender o 

efeito químico da adição de rGO, uma análise de FTIR foi realizada, conforme apresentado na 

Figura 3.2.2. Na Figura, onze bandas de absorção importantes podem ser identificadas em 3400, 

2960, 2910, 2852, 1650, 1515, 1450, 1374, 1300, 1174 e 1050 cm-1. A grande banda em ~3400 

cm-1 é característica do alongamento das ligações O-H, apenas encontrada nas misturas com rGO, 

que contém grupos hidroxila  [95]. Bandas em 2960 a 2850 cm-1 podem ser atribuídas ao 

alongamento assimétrico e simétrico da ligação C–H do NRL, presentes em todas as amostras. 

A banda em 1650 cm-1 é atribuída ao alongamento C=O de grupos carbonila, como aldeídos e 

ácidos carboxílicos, grupos encontrados em rGO. A banda em ~1515 cm-1 pode ser atribuída ao 

alongamento C=C, típico dos compostos aromáticos, e é mais pronunciada nas blendas com mais 

rGO, devido à sua aromaticidade [96]. As bandas em 1450 e 1374 cm-1 podem ser atribuídas à 

flexão C–H da estrutura NRL, especialmente os grupos metil e metileno na estrutura. As bandas 

grandes em 1300 e 1174 cm-1 são características de grupos sulfonato que se estendem da estrutura 

PSS. O aumento na banda em torno da região de 1100 a 1050 cm-1 nas misturas contendo rGO é 

atribuído ao alongamento C–O dos grupos éter e hidroxila do rGO [96]. 

Diferentemente do Carbon Black, não é possível atribuir a função de formador de 

reticulações entre as cadeias de isopreno com o rGO. O rGO não realiza e nem promove ligações 

químicas. 
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Figura 3.2.2 - FTIR de NRL/PEDOT:PSS para amostras com diferentes concentrações de Óxido de 

Grafeno reduzido. 

 

Imagens de superfície das blendas foram obtidas através de microscopia eletrônica de 

varredura, e são apresentadas na figura 3.2.3. A dispersão de rGO na blenda gera aglomerados, 

aumentando a rugosidade da superfície, conforme indicado na figura 3.2.3 (c). Pode-se notar uma 

maior difusão do enxofre proporcionada pelo rGO, uma vez que regiões com aglomerado de 

rGO, possuem um contraste maior, ou seja, possui uma concetração maior de enxofre, 

demonstrando que existe uma interação entre o rGO e as cadeias de PEDOT:PSS. Pela imagem 

é possível notar que o rGO não apresenta dispersão homogênea pela blenda. 
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Figura 3.2.3 – Imagens de SEM com elétron secundário (SE) e retroespalhado (BSD) para a amostra 

controle (a,b), e para amostra com concentração de 3,5 mg/mL de rGO (c,d). 

 

3.2.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

A resposta mecânica durante o ensaio de tração da blenda é apresentada na figura 3.2.4 

(a). Pode-se notar que o aditivo de rGO produz uma variação no ponto da tensão de escoamento 

da blenda, ou seja, uma transição dos regimes elásticos para o regime plástico do material de 

100% para 137% para a amostra com 2,5 mg de rGO, como evidenciado pela reta tracejada na 

figura 3.2.4 (a). Apesar da tensão máxima de escoamento ser maior para a amostra com 2,5 mg 

de rGO, esta mesma amostra apresentou menor módulo de elasticidade. O aumento no módulo 

de elasticidade segue o aumento da proporção de rGO, atingindo um valor máximo para a blenda 

com 10,0 mg de rGO, conforme evidenciado na figura 3.2.4 (c). Assim como o Carbon Black, o 

rGO apresenta melhoras nas priopriedades mecânicas da blenda, por sua cadeia carbonica 

provocar ligações cruzadas entre os polímeros de isopreno do NRL [90]. Dentre as proporções 

estudadas a blenda com 5,0 mg de rGO atinge valor máximo de ductibilidade, porém a blenda 

com 10 mg de rGO apresenta maior módulo de elasticidade. 
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Figura 3.2.4 - Caracterização mecânica das blendas com diferentes concentrações de Óxido de 

Grafeno reduzido. (a) Curvas tensão-deformação; (b) Tensão de tração de amostras em 100% de 

deformação (L = 2×L0). (c) Módulo de elasticidade do material para diferentes concentrações de 

rGO – eixo Y esquerdo, e Ductibilidade do material para diferentes concentrações de rGO – eixo Y 

direito. O desvio padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

3.2.3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

A figura 3.2.5 apresenta as características elétricas da blenda flexível condutora 

utilizando rGO como aditivo. Na figura 3.2.5 (a) é apresentada a resistência elétrica durante o 

processo de estiramento, para as diferentes proporções de rGO. É possível notar que ocorre um 

aumento da resistência com a adição de 2,5 mg de rGO, porém a partir de adições iguais ou 

maiores que 5,0 mg de rGO a resistência da blenda passa a reduzir, atingindo valor de 

resistividade mínimo de 3,5 ± 0,2 Ω·cm para a mostra com 10 mg de rGO, como evidenciado na 

figura 3.2.5 (b). Pode-se afirmar que o rGO provoca um aumento na resistividade inicial, 

diminuindo com o aumento da proporção de aditivo, atingindo valor mínimo de resistividade 

para a proporção de 10,0 mg/mL, valor muito próximo ao da blenda sem aditivo. 
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A figura 3.2.5 (c) apresenta o Gauge Factor (GF) das amostras, durante o processo de 

estiramento da fase elástica (até 100% de deformação), que possibilita determinar a variação da 

resistência elétrica dos flexíveis a partir do processo de estiramento. Pode-se verificar que com 

2,5 mg do aditivo a variação elétrica do flexível condutor aumenta, porém, a concentração de 5,0 

mg de rGO aproxima o GF ao da amostra controle, e atinge menor variação para proporção de 

10 mg de rGO, como evidenciado na figura 3.2.5 (c). 

 

Figura 3.2.5 - Caracterização elétrica das blendas com diferentes concentrações de Óxido de 

Grafeno reduzido. (a) Curvas de resistividade elétrica por estiramento; (b) resistividade inicial para 

as amostras sem sofrer deformação. (c) Gauge Factor de amostras com diferentes proporções de 

Carbon Black durante o regime elástico. O desvio padrão foi calculado a partir de resultados de 3 

amostras. 

 

3.2.4. ESTÍMULOS ELÉTRICO 

Na figura 3.2.6 (a) é apresentado o resultado com 10,0 mg de rGO, sob 30 ciclos de 

alongamento-relaxamento, 15 ciclos a 50% e 15 ciclos a 100% de deformação em relação ao seu 

comprimento inicial. No primeiro estiramento, há uma alta variação de corrente que pode estar 

associada a orientação das cadeias poliméricas emaranhadas do PEDOT:PSS, diminuindo os 

canais de condução na amostra, conforme discutido anteriormente. A resposta da amostra aos 

ciclos de alongamento-relaxamento apresenta uma corrente no estado relaxado, lentamente 
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subindo de 2,87 mA a 3,26 mA, do início ao final do processo cíclico de 50% de estiramento, 

característica de recuperação lenta de canais de condução entre as cadeias após a primeira 

deformação. Sob estiramento de 100%, há uma quebra das cadeias de PEDOT:PSS que reduz a 

corrente no estado relaxado, que passa de 1,94 mA e apresenta estabilidade em 1,78 mA ao final 

do processo cíclico. As variações de corrente elétrica entre a amostra estirada e amostra relaxada 

é em torno de 9,5% e 11,3% para os processos cíclicos de 50% e 100% de deformação, 

respectivamente. 

Para entender o efeito da adição do rGO no transporte elétrico da blenda condutora, 

espectroscopia de impedância foi realizada. O gráfico de Nyquist apresenta curvas da amostra 

com 10,0 mg de rGO e estiramentos de 0% a 150%, vide figura 3.2.6 (b). O Nyquist de todas as 

amostras apresentou a formação de uma única curva eliptica, indicando que o circuito equivalente 

que descreve este sistema contém um único resistor e capacitor (RC). Como os materiais que 

compõe a blenda possuem frequências características distintas, este resultado pode indicar ou 

uma boa homogeneização da blenda, caso contrário haveria diversas curvas elípticas no Nyquist, 

um para cada elemento RC, ou que a condução esteja acontecendo majoritariamente pelo 

PEDOT:PSS o que faz os outros elementos redundantes.  

O estiramento causa um aumento na impedância real (Z’), provavelmente devido ao 

processo de orientação e ruptura da rede de cadeias poliméricas de PEDOT:PSS durante o 

processo de estiramento que diminui o número de canais de condução. A intensidade do 

alongamento aumenta também a impedância complexa (-Z’’), o que sugere aumento na 

densidade de cargas acumuladas na blenda. Este resultado pode estar associado ao rompimento 

e ao afastamento dos canais de condução formados na cadeia polimérica de PEDOT:PSS [82]. A 

impedância medida com a aplicação de um potencial de Offset de 0V apresentam valores muito 

maiores quando comparados à amostra com Carbon Black, resultado esperado uma vez que a 

blenda com rGO é mais resistiva. A aplicação de 500 mV como potencial de Offset diminui 

significativamente a impedância das amostras esticadas, pois esse potencial fornece energia 

suficiente para que as cargas tunelem o rGO, permitindo maior transporte de cargas pela cadeia 

polimérica de PEDOT:PSS [91]. 
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Figura 3.2.6 - Caracterizações da blenda com 10,0 mg de rGO sob estímulos de estiramento; (a) 

resposta elétrica da amostra sob ciclos repetitivos de alongamento-relaxamento de 50% e 100% de 

estiramento; (b) Gráfico de Nyquist da amostra em diferentes deformações, 0%, 50%, 100% e 150%, 

sob o potencial de offset de 0V e 500 mV. 

 

Na figura 3.2.7 (a) é apresentado a resposta elétrica da blenda submetida repetidamente 

a estímulos de pressão. A amostra pressionada a 9 KPa responde com uma variação de 480% de 

corrente elétrica, porém diferentemente do comportamento apresentado com o aditivo CB, a 

variação não permanece constante. Conforme a amostra é submetida a ciclos de pressão ela passa 

a ter um incremento na corrente elétrica e após 30 ciclos de compressão-relaxamento, a amostra 

estabiliza em uma corrente no estado relaxado, variando de 0,47 mA para 1,61 mA, de 360 

segundos a 1550 segundos respectivamente. Quando a amostra é submetida a outro ciclo de 30 

compressões-relaxamentos, a corrente no estado relaxado é 2,10 mA, vide figura 3.2.6 (a). Essa 

característica possivelmente ocorre devido ao tempo de restauração da amostra deformada ser 

maior que o tempo entre estímulos. Quando comprimida devido a aproximação de cadeias 

poliméricas de PEDOT:PSS e partículas de rGO, há um aumento dos canais de condução e 

consequentemente um aumento de corrente. A retirada de compressão tende a restaurar o estado 

inicial das cadeias poliméricas, entretanto, parte das cadeias permanecem próximas, com uma 

taxa mais lenta de relaxamento ao estado inicial, devido a possível viscoelasticidade do material. 

A figura 3.2.7 (b) apresenta a espectroscopia de impedância elétrica da blenda antes, 

durante e após o processo compressivo de 9KPa, com offsets de 0V e 500 mV. A redução na 

impedância imaginária (-Z”) pode estar associada a uma liberação das cargas acumuladas no 

sistema, devido a aglomerados presentes no material isolante da composição da blenda, pois o 

conjunto de estímulos por compressão e potencial maior de offset, fornecem energia suficiente 

para o sistema, liberando essas cargas. O offset de 500 mV causa uma redução muito significativa 

da impedância da amostra, e apresenta valores menores que a amostra pressionada e offset de 
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0V. Durante o processo de compressão, a impedância real (Z’) possui valores menores, o que 

indica a redução da resistência da blenda devido à redução de fatores geométricos durante o 

processo compressivo. Esta hipótese se sustenta devido a tendência de recuperação do estado 

inicial da impedância da amostra após a retirada de pressão. 

A presença de um segundo semicírculo no Nyquist, diferentemente dos resultados 

apresentados na Figura 3.2.6, pode estar relacionado a maior relevância do rGO na condução 

com a aplicação do potencial e mudança na geometria da medida. Com isso, aparecem dois 

elementos RC em série, um devido a processos ocorrendo na blenda de PEDOT:PSS (semicírculo 

em baixa frequência), que é homogênea [33] e outro devido a processos no rGO (semicírculo em 

alta frequência). 

 

Figura 3.2.7 - Caracterizações da blenda com 10,0 mg de rGO sob estímulos de compressão; (a) 

Resposta elétrica da amostra sob um processo cíclico com diferentes pressões de 9KPa; (b) Plote de 

Nyquist da amostra em diferentes processos de compressões, sem pressão, com pressão e pós, sob 

o potencial de offset de 0V e 500 mV. 

 

3.3. BLENDA FLEXÍVEL CONDUTORA LÁTEX/PEDOT:PSS COM ADITITVO POLIPIRROL 

Nesta seção será apresentado e discutido os resultados elétricos, mecânicos, e químicos da blenda 

de PEDOT:PSS e Látex Natural utilizando o Polipirrol como aditivo. 

 

3.3.1. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MORFOLÓGICAS 

Para entender melhor as propriedades térmicas e o efeito do PPy na blenda, TGA/DTG 

foi utilizado, conforme Figura 3.3.1. Note que o TGA/DTG do Polipirrol puro apresenta uma 

perda de massa entre ~450 °C até ~610 °C relacionado a decomposição total do PPy [97]. 

É possível notar que o aditivo PPy provoca uma diminuição na perda de massa atribuída 

a evaporação de água ou a decomposição dos grupos funcionais do oxigênio do PEDOT em 

140°C e da degradação do (3,4-ethylenedioxythiophene) [14] e do Latéx [94] em 300°C. A partir 
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de 320°C ocorre degradação similar para a amostra controle e as blendas com aditivo, porém a 

temperatura das transições não permanece as mesmas. Essa característica pode ser atribuída à 

morfologia do material, que apresenta uma estrutura mais compacta com o adicional de PPy, 

dificultando a difusão, e eliminando-os apenas em temperaturas maiores do que na amostra 

controle.  A decomposição total da blenda com aditivo ocorre em 550 °C, próximo ao PPy puro, 

indicando que não houve ligação do aditivo na blenda. 

 

Figura 3.3.1 - (a) TGA e (b) DTG das amostras: Controle, 2,5 mg de PPy, 5,0 mg de PPy e 10,0 mg 

de PPy. TGA e DTG do Polipirrol puro também são apresentados. 

 

A melhora das propriedades termomecânicas das amostras com o aditivo PPy pode ser 

atribuída a mudanças nas ligações químicas da matriz polimérica. Para entender o efeito químico 

da adição de PPy, o FTIR foi utilizado, conforme apresentado na Figura 3.3.2. Nesta figura, nove 

bandas de absorção podem ser identificadas em 3360, 2960, 2910, 2852, 1515, 1446, 1374, 1300 

e 1174 cm-1. A banda em 3360 cm-1 é característica do alongamento das ligações N–H, apenas 

encontrada nas misturas com polipirrol. Bandas de 2960 a 2850 cm-1 podem ser atribuídas ao 

alongamento assimétrico e simétrico da ligação C–H do NRL. A banda em ~1515 cm-1 pode ser 

atribuída ao alongamento C=C, típico dos compostos aromáticos, e é mais acentuada nas blendas 

com mais polipirrol, devido ao seu anel aromático [98]. As bandas em 1446 e 1374 cm-1 podem 

ser atribuídas à flexão C-H da estrutura NRL, especialmente os grupos metil e metileno na 

estrutura. As bandas em 1300 e 1174 cm-1 são características de grupos sulfonato do PSS. 

O PPy não atua como reticulador entre cadeias de isopreno, pois sua adição apresenta 

novas bandas características do próprio PPy em relação a amostra controle. O PPy interage pouco 

com a matriz. 
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Figura 3.3.2 - FTIR de NRL/PEDOT:PSS para amostras com diferentes concentrações de 

Polipirrol. 

A figura 3.3.3 apresenta Imagens de superfície da blenda obtidas através de microscopia 

eletrônica de varredura. Não há uma dispersão homogênea de PPy na blenda, pois é possível 

notar aglomerados, que aumenta a rugosidade da superfície, conforme observado na figura 3.3.3 

(c). O PPy também proporciona uma difusão maior do enxofre, como pode-se observar na figura 

3.3.3 (d), uma vez que a diferença de contraste é menor e mais uniforme em relação a amostra 

controle, vide figura 3.3.3 (b). Pode-se notar também que regiões com aglomerados de PPy, 

possuem um contraste maior, portanto, possuem concentração maior de enxofre, demonstrando 

que existe uma interação entre as partículas de PPy e as cadeias de PEDOT:PSS. 
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Figura 3.3.3 – Imagens de SEM com elétron secundário (SE) e retroespalhado (BSD) para a amostra 

controle (a,b), e para amostra com concentração de 3,5 mg/mL de PPy  (c,d). 

 

3.3.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Na figura 3.3.4 são apresentados os resultados mecânicos da blenda com PPy como 

aditivo, através do gráfico de tensão-deformação, figura 3.3.4 (a). Pode-se notar que o adicional 

de PPy caracteriza um aumento significativo na tensão máxima, que ocorre sob 100% de 

deformação, como evidenciado na figura 3.3.4 (b). O aumento mais significante de tensão 

máxima é dado para as concentrações de 5,0 e 10,0 mg de PPy, atingindo o dobro de resistência 

à deformação em relação a amostra controle. Um dos fatores que contribuem com o aumento na 

resistência a deformação da blenda, é a integração do PPy, aumentando o número de cadeias 

poliméricasda blenda, podendo mudar o comportamento elástico do NRL [99]. Outro fator é a 

contribuição de pequenas concentrações de CB presentes no PPy, que contribuem na formação 

de reticulações entre as cadeias de isopreno, conforme discutido na seção 3.1.1 [34]. 

O adicional de PPy altera características de elasticidade, variações na ductibilidade e no 

módulo de elasticidade do material, como evidenciado na figura 3.3.4 (c). Um aumento 

significativo no módulo de elasticidade com o uso de PPy como aditivo, atinge um valor máximo 

de 134,6 KPa para amostra com 10 mg de PPy.  
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Figura 3.3.4 - Caracterização mecânica das blendas com diferentes concentrações de Polipirrol. (a) 

Curvas tensão-deformação; (b) Tensão de tração de amostras em 100% de deformação (L = 2×L0). 

(c) Módulo de elasticidade do material para diferentes concentrações de Polipirrol (eixo Y esquerdo) 

e Ductibilidade do material para diferentes concentrações de Polipirrol (eixo Y direito). O desvio 

padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

O PPy apresentou melhoras das propriedades mecânicas, superiores às apresentadas pelos 

aditivos CB e rGO. Essa superioridade nas propriedades mecânicas, também pode ser observada 

nas propriedades elétricas da blenda, descritas na seção 3.3.3. 

 

3.3.3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

A figura 3.3.5 apresenta as características elétricas da blenda flexível com PPy como 

aditivo. A figura 3.3.5 (a) apresenta a resistência elétrica da blenda durante o processo de 

estiramento, para diferentes proporções de PPy. É possível notar que ao adicionar o PPy ocorre 

uma diminuição na resistência e na resistividade (Fig. 3.3.5 (b)), atingindo valores de até 1,6 

Ω·cm e 1,8 Ω·cm para proporção de 2,5 mg e 5,0 mg de PPy, respectivamente. Esse efeito é 

atribuído ao aumento da proporção de polímeros condutores na cadeia polimérica da blenda, que 

aumenta também a quantidade de canais de condução da blenda [100]. A partir de 5,0 mg de PPy, 
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há um aumento na resistividade inicial da blenda, indo para 1,75 Ω·cm de resistividade, como 

evidenciado na figura 3.3.5 (b). Há um limite de contribuição das cadeias poliméricas condutoras 

na condutividade[89], de forma que este aumento sugere que esse limite foi atingido para a 

concentração de 2,5 mg de PPy. 

A figura 3.3.5 (c) apresenta o Gauge Factor (GF) da amostra controle e com diferentes 

proporções de PPy como aditivo. O PPy apresenta menor variação na resistência elétrica sob 

deformação. Apresentando variações maiores que a amostra controle apenas durante o processo 

de deformação elástica, ou seja, durante o processo de até 100% de deformação.  

 

Figura 3.3.5 - Caracterização elétrica das blendas com diferentes concentrações de Polipirrol. (a) 

Curvas de resistividade elétrica por estiramento; (b) resistividade inicial para as amostras sem 

deformação. (c) Gauge Factor para as amostras com diferentes proporções de Polipirrol durante o 

regime elástico. O desvio padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

3.3.4. ESTÍMULOS ELÉTRICO 

Na figura 3.3.6 (a) é apresentado o resultado do teste de 30 ciclos de alongamento-

relaxamento, 15 ciclos a 50% e 15 ciclos a 100% do comprimento inicial da amostra com 5,0 mg 

de PPy. No primeiro estiramento, a alta variação de corrente elétrica está associada à diminuição 
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na distância entre condutores da amostra, conforme já discutido. Uma vez que a amostra é 

relaxada de volta ao seu tamanho original, há uma recuperação parcial da conectividade dos 

canais de condução. A resposta da amostra aos ciclos de alongamento-relaxamento apresenta 

uma corrente variando de 1,37 mA ±0,04 mA alongada para 1,5 mA ± 0,05 mA relaxada, durante 

o processo cíclico de 50% de deformação. Quando a amostra é deformada 100% a corrente passa 

a variar de 0,55 ± 0,02 mA alongada para 0,60 ± 0,03 mA relaxada, durante o processo cíclico 

de 100% de deformação.  

Para entender o efeito da adição do PPy no transporte elétrico da blenda, espectroscopia 

de impedância elétrica foi realizada sob diferentes condições. O gráfico de Nyquist para a 

amostra com 5,0 mg de PPy no intervalo de 0%-150% de estiramento é apresentado na figura 

3.3.6 (b). Com o estiramento, ocorre um deslocamento para valores maiores de Z’ no início do 

espectro, associado à resistência de bulk da blenda durante o processo de estiramento. Este 

resultado também está associado ao fato de que os primeiros estiramentos provocam apenas uma 

orientação das cadeias, de forma que a quantidade de cadeias condutoras rompidas é muito 

pequena em relação a quantidade de canais de condução iniciais [101,102]. Com o estiramento 

de 100% e 150% ocorre também um grande aumento na amplitude de Z’, que está associado a 

resistência da amostra. Essa variação pode ser atribuída ao rompimento de canais de condução, 

que diminui os canais de condução disponíveis, aumentando a resistência da amostra. Além 

disso, a aplicação de um potencial de Offset de 500 mV, causa a diminuição da impedância do 

material, o que pode ser atribuído a maior energia das cargas com a elevação do potencial, que 

permite que os portadores ultrapassem barreiras energéticas entre as cadeias condutoras, 

reduzindo assim a densidade de cargas acumuladas [91]. 

 

Figura 3.3.6 - Caracterizações de estabilidade elétrica da blenda com 5,0 mg de PPy sob diferentes 

estímulos; (a) Resposta elétrica da amostra sob ciclos repetitivos de alongamento-relaxamento de 

50% e 100% de estiramento; (b) Gráfico de Nyquist da amostra sob diferentes deformações, 0%, 

50%, 100% e 150% de estiramento, sob potencial de offset de 0V e 500 mV. 
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A figura 3.3.7 (a) apresenta a amostra submetida repetidamente a estímulo de 

compressão. A amostra apresenta uma variação de 6,3 mA na corrente quando comprimida a 9 

KPa. Essa variação permanece constante por mais de 50 ciclos durante 1000 segundos de ensaio, 

como evidenciado no detalhe da figura 3.3.7 (b). De maneira geral a amostra não degrada sob 

estímulos compressivos, com variações de corrente de até 800% em relação a corrente inicial. A 

redução da espessura do material pela pressão aplicada produz uma aproximação nas cadeias 

condutoras de PEDOT:PSS e Polipirrol, contribuindo para a condução elétrica. Quando a amostra 

é relaxada, as cadeias se reorganizam rapidamente nas condições iniciais [103,104]. 

A figura 3.3.7 (b) apresenta a espectroscopia de impedância elétrica da blenda antes, 

durante e após o processo compressivo de 9KPa, com offsets de 0V e 0,5V. A redução na 

impedância complexa (-Z”), pode estar associada à grande liberação de cargas aprisionadas em 

defeitos presentes no material isolante da blenda durante o processo compressivo e aplicação de 

um potencial de Offset maior, similarmente ao discutido para os aditivos CB e rGO [91,93]. 

Durante o processo de compressão, também ocorre redução de Z’, indicando redução da 

resistência da amostra. Este resultado pode estar associado ao aumento de canais de condução e 

a redução de fatores geométricos durante o processo compressivo. Após a compressão, é possível 

notar uma tendência de recuperação da impedância inicial, sugerindo um retorno às dimensões 

iniciais da amostra. Entretanto, como a impedância da amostra é menor que a impedância do 

estado inicial, o processo de compressão pode estar provocando uma alteração permanente nos 

canais de condução devido a aproximação das cadeias de PEDOT:PSS e do Polipirrol, reduzindo 

assim a resistência elétrica total do sistema em relação ao estado inicial.  

 

Figura 3.3.7 - Caracterizações da blenda com 5,0 mg de PPy sob estímulos de compressão; (a) 

Resposta elétrica da amostra sob um processo cíclico com diferentes pressões de 9KPa; (b) Gráfico 

de Nyquist da amostra em diferentes processos de compressões, sem pressão, com pressçao e pós, 

sob o potencial de offset de 0V e 500 mV. 
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3.4. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE ADITIVOS 

As características eletromecânicas das amostras flexíveis condutoras de 

PEDOT:PSS/NRL com 3,5 mg de CB, 10 mg de rGO e 5 mg de PPy, são apresentadas na figura 

3.4.1 e 3.4.2, para estudo comparativo. As proporções foram selecionadas, pois apresentaram 

melhores desempenhos eletromecânicos, conforme resultados apresentados ao longo da seção 3.  

Na figura 3.4.1 (a) pode-se notar que a influência do PPy como aditivo, apresenta 

melhorias mecânicas mais significativas em relação a amostra controle e amostras com outros 

aditivos. A blenda com PPy possui maior resistência à deformação, módulo de elasticidade, 

quando comparada a amostra controle e as blendas com CB e rGO, vide figura 3.4.1 (c). A 

ductibilidade média da blenda com PPy é menor que apenas a amostra controle. As amostras com 

o rGO e CB possuem respostas mecânicas semelhantes, de acordo com a figura 3.4.1 (b), 

podemos notar que elas apresentam valores próximos de tensão de escoamento, de 4,26 MPa e 

4,87 MPa respectivamente, porém a blenda com rGO supera a blenda com CB na ductibilidade 

média. 
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Figura 3.4.1 – Propriedades mecânicas da amostra flexível condutora de PEDOT:PSS/NRL e 3,5 

mg de CB, 10 mg de rGO e 5 mg de PPy como aditivos. (a) Curvas tensão-deformação; (b) Tensão 

de tração de amostras em 100% de deformação (L = 2×L0). (c) Módulo de elasticidade do material 

para diferentes aditivos com suas respectivas proporções (eixo Y esquerdo) e Ductibilidade do 

material para diferentes aditivos com suas respectivas proporções (eixo Y direito). O desvio padrão 

foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

Assim como nas propriedades mecânicas, a blenda com 10,0 mg de PPy apresenta 

melhorias significativas nas propriedades elétricas em relação a amostra controle e as blendas 

com CB e rGO, figura 3.4.2 (a-c). A blenda com PPy apresenta menor resistividade elétrica 

inicial, e menor variação na resistência elétrica durante o processo de estiramento elástico até 

50% de deformação. Durante a deformação elástica de 50% a 100%, a amostra que se mostrou 

mais estável a variações de condutividade foi a amostra controle. A amostra contendo 3,5 mg de 

CB apresenta uma variação significativa na resistência duante o processo de deformação quando 

comparada as outras amostras estudadas, conforme apresentado na figura 3.4.2 (b). 
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Figura 3.4.2 – Propriedades elétricas da amostra flexível condutora de PEDOT:PSS/NRL e com 

3,5 mg de CB, 10 mg de rGO e 5 mg de PPy como aditivos. (a) Curvas de resistência elétrica por 

estiramento; (b) resistividade inicial para as amostras com diferentes aditivos e suas respectivas 

proporções sem sofrer deformação. (c) Gauge Factor das amostras durante o regime elástico. O 

desvio padrão foi calculado a partir dos resultados de 3 amostras. 

 

As blendas com aditivos proporcionam estabilidade a estímulos compressivos quando 

comparadas à amostra controle, que possui uma instabilidade elétrica a compressões de 9 KPa 

3.4.3 (a). As blendas com CB e PPy possuem uma variação estável de corrente quando 

comprimidas ciclicamente, enquanto a blenda com rGO, possui um comportamento de memória, 

apresentando aumento no valor da corrente a cada compressão sofrida. Assim para diferentes 

aditivos, podem proporcionar diferentes respostas eletromecânicas a testes compressivos, 

conforme evidenciado na figura 3.4.3 (b-d). 
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Figura 3.4.3 – Curvas de resposta elétrica das amostras sob um processo cíclico de pressão de 9KPa; 

(a) Amostra controle; (b) 3,5 mg de CB; (c) 10 mg de rGO; (d) 5 mg de PPy. 

 

As blendas podem apresentar diferentes variações de corrente na resposta ao 

alongamento-relaxamento. Respostas que podem ser mais estáveis, assim como a amostra 

controle; com recuperação da condutividade mais rápida, assim como as blendas com CB e PPy; 

ou até uma resposta com recuperação de condutividade mais lenta, como a amostra com o rGO 

como aditivo. Portanto, além de diferentes condutividades, os aditivos alteram características de 

resposta a alongamento-relaxamento, como apresentado na figura 3.4.4 (a-d). 
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Figura 3.4.4 – Curvas de Resposta elétrica das amostras sob ciclos repetitivos de alongamento-

relaxamento de 50% e 100% de estiramento; (a) Amostra controle; (b) 3,5 mg de CB; (c) 10 mg de 

rGO; (d) 5 mg de PPy. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES 

Aqui é feita uma síntese das principais conclusões obtidas neste trabalho, das seções com 

respectivos aditivos: 1) Carbon Black; 2) Óxido de Grafeno reduzido; e 3) Polipirrol. 

As conclusões levam em conta as propriedades mecânicas, elétricas, físicas e químicas 

das blendas e suas importâncias tecnológicas e possíveis aplicações. Ao final são apresentadas 

as perspectivas futuras para o estudo apresentado nesta dissertação. 

O Carbon Black (CB) de proporção 3,5 mg apresentou os melhores resultados para a 

blenda com este aditivo. O CB provocou mudanças químicas na blenda como a possível formação 

de ligações cruzadas entre as cadeias de isopreno do Látex Natural, verificadas através da análise 

de FTIR. Ligações cruzadas provocam um aumento de 3,5 MPa para 4,9 MPa na resistência à 

deformação da blenda, no ponto de escoamento e módulo de elasticidade de 59,1 KPa para 90,4 

KPa, quando comparada à amostra controle. Reduzindo apenas a ductibilidade da amostra em 

relação a amostra controle, de 873% para 647% de deformação. 

O CB além de provocar ligações cruzadas, atuou também como integrante físico da 

blenda, agindo como ponte de condutividade entre as cadeias de PEDOT:PSS aumentando o 

número de percolações, consequentemente reduzindo a resistividade inicial do material de 4,2 

Ω.cm para 2,3 Ω.cm. A estabilidade elétrica da blenda durante o processo de deformação, 

diminuiu, confirmadas pela curva de Gauge Factor da blenda. Esta maior variação de resposta 

elétrica com menor estiramento sugere que esta blenda possui melhor aplicação como sensor de 

movimento por estiramento, quanto maior a deformação ou o movimento realizado, a blenda é 

deformada variando de forma significativa sua resistência. Além das mudanças nas 

características elétrica e mecânica, o CB acrescentou uma característica de resposta a estímulos 

compressivos, possibilitando a utilização desta blenda como material piezoresistivo para 

aplicações como sensor de pressão.  

O Óxido de Grafeno reduzido (rGO) disperso em PEDOT:PSS não provocou mudanças 

químicas significativas na blenda, conforme apresentado pela análise de FTIR, atuando apenas 

como um integrante físico.  A proporção de 10,0 mg de rGO apresentou os melhores resultados 

para a blenda como este aditivo. 

A blenda teve um aumento de 3,5 MPa para 4,1 MPa na resistência à deformação da 

blenda no ponto de escoamento e módulo de elasticidade de 59,1 KPa para 85,7 KPa, quando 

comparada a amostra controle. Reduzindo apenas a ductibilidade da amostra em relação a 

amostra controle, de 873% para 754% de deformação. 

O rGO contribuiu e agiu como integrante físico da blenda, atuando também como ponte 

de condutividade entre as cadeias de PEDOT:PSS, possivelmente aumentando o número de 
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percolações, reduzindo a resistividade inicial do material de 4,2 Ω.cm para 3,4 Ω.cm. A 

estabilidade elétrica da blenda durante o processo de deformação, manteve-se próxima a amostra 

controle para pequenas deformações. Essa propriedade, proporciona a possibilidade  do uso do 

material como sensor de deformação, contabilizando o número de deformações sofridas  devido 

a sua propriedade de memória a deformação. 

Além das mudanças nas características elétrica e mecânica, o rGO acrescentou um 

comportamento mais lento de recuperação da blenda após processos de deformação. Essa 

característica foi melhor avaliada para a blenda submetida a estímulos compressivos e 

observamos uma propriedade de memória durante ciclos de compressão. Essa propriedade, 

proporciona a possibilidade do uso do material como sensor de pressão com memória a 

deformação. 

O Polipirrol (PPy) disperso em PEDOT:PSS provocou mudanças químicas e física na 

blenda, contribuindo com ligações cruzadas e como um integrante físico.  A proporção de 5,0 

mg de PPy apresentou os melhores resultados para a blenda com este aditivo. 

A blenda teve um aumento de 3,5 MPa para 5,8 MPa na resistência à deformação no 

ponto de escoamento e aumento no módulo de elasticidade de 59,1 KPa para 104,1 KPa, quando 

comparada a amostra controle. Reduzu apenas a ductibilidade da amostra em relação a amostra 

controle, de 873% para 828% de deformação. Melhoras mecânicas foram obtidas para maiores 

proporções de PPy, sacrificando a melhora na resposta elétrica do material. 

Este polímero condutor contribuiu para o aumento do número de cadeias condutoras na 

blenda, consequentemente aumentando o número de percolações e diminuindo a resistividade 

inicial do material de 4,2 Ω.cm para 1,8 Ω.cm. Valores de 1,6 Ω.cm, foram atingidos para a 

amostra com 3,5 mg de PPy. 

O PPy, como os outros aditivos, adicionou uma estabilidade a reposta elétrica da blenda 

a testes compressivos, com variações de até 800% de corrente quando comprimida a pressão de 

9KPa. A blenda produzida com este aditivo demonstrou melhor performance, de modo a ser o 

mais indicado para utilização em sensores de deformações e eletrodos flexíveis para integração 

em dispositivos bioeletrônicos devido a sua biocompatibilidade. 

Estudos buscando melhorias tanto na reatividade dos elementos utilizados, quanto em um 

método mais sofisticado de deposição da blenda, podem ser explorados para uma melhor 

performance da blenda. Caracterizações como espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio 

x pode ser fundamental para identificar a distribuição dos elementos na blenda; ou caracterização 

elétrica de quatro pontas durante a deformação da blenda pode auxiliar uma avaliação elétrica 

mais precisa ao desconsiderar dimensões durante estiramento. Caracterizações das propriedades 



74 

 

 

viscoelástica e viscoplástica para confirmar o tempo de resposta das blendas se faz interessante. 

Outros estudos com aplicações das blendas em dispositivos, como sensores de pressão ou até 

como parte de transistores eletroquímicos e supercapacitores poderão ser realizados para utilizar 

as propriedades interessantes obtidas por essas blendas condutoras flexíveis. 
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