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RESUMO: A cada dia o mundo passa por mudanças e cada vez mais inovadoras, 

indústrias de todo mundo estão acompanhando, lado a lado, essas expansões 

tecnológicas, e com a parceria de uma empresa especializada em som automotivo, 

surgiu-se um desafio, uma oportunidade: substituir uma peça metal galvanizado, 

contido dentro de um de seus produtos, por um polímero condutivo, que seja capaz 

de apresentar condutividade elétrica necessária para seu equipamento. Neste 

presente artigo, este assunto é discutido e através de estudos aprofundados 

chegou-se na polianilina, um polímero que já tem certa capacidade condutiva, mas 

que ainda precisa de melhorias a fim de chegar a valores próximos aos do metal. 

Deste modo, descobriu-se que por meio de um processo de dopagem eletrônica é 

possível que esta característica (condutividade) seja maior e mais próxima de atingir 

a do metal em determinada função, ou seja, a condutividade a ser atingida vai 

depender da finalidade do material.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, com a evolução das máquinas dentro das indústrias, 

todos os setores da empresa vêm se modernizando. Prestando atenção nesta 

mudança, uma das questões que possui um amplo conteúdo a ser estudado e uma 

alta inovação, é a condutividade de materiais. Quando se discute sobre este 

assunto, o primeiro material que aparece na mente da maioria das pessoas é o 

metal, por ser o material que se está mais acostumado a utilizar quando é preciso 

realizar algo com a finalidade de conduzir eletricidade. Entretanto, atualmente, já é 

possível encontrar a condutividade em plásticos (polímeros), por exemplo.  

Então surgiu-se uma ideia, juntamente com uma empresa que trabalha 

no ramo de som automotivo, de substituir uma peça de um material metálico 

galvanizado por um material polimérico, que apresente condutividade mínima para 

tanto.  

 

2 OBJETIVOS 

A condutividade passa a ser relevante em plásticos, pois a utilização 

dela revela ser mais vantajosa em comparação com a do ferro e outros metais, pelo 

polímero ser um material de baixo custo, de fácil manuseio e que apresenta um peso 

menor em comparação com o ferro. Aqui, também se tem o objetivo de buscar mais 

oportunidades para que esta pesquisa continue em andamento e finalize de forma 



eficiente, com que todos sejam beneficiados, o aluno através do conhecimento e 

experiência, e a empresa com o seu produto em funcionamento. 

 

3 METODOLOGIA 

A partir de pesquisas científicas, encontros e reuniões com os 

responsáveis da empresa e com o professor orientador, visitas técnicas na empresa, 

chegou-se então, em um polímero denominado polianilina, cuja ordem de 

condutividade gira em torno de 10 a 10³ Scm-¹, e se tratada adequadamente pelo 

processo de dopagem eletrônica, pode adquirir uma maior capacidade condutiva 

atingindo a capacidade pedida pela empresa. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

No caso estudado a peça a ser substituída pela polianilina condutora é 

pequena e precisa obter uma razoável capacidade condutora (15 mA). A ideia inicial 

deste projeto é realizar a dopagem da polianilina com um ácido. Este material, 

polianilina, possui transição isolante (metal reversível), tem facilidade na 

polimerização e na dopagem, e boa estabilidade em presença de ar e umidade. No 

entanto, possui baixa solubilidade em solventes e infusibilidade (que não pode se 

fundir). 

As propriedades físico-químicas da polianilina são fortemente 

influenciadas pelo tipo de dopante. A dopagem pode não só aumentar a 

condutividade da polianilina, mas também pode modificar sua solubilidade com 

diversos solventes. O processo de dopagem consiste em adicionar impurezas 

químicas em um elemento químico semicondutor (que apresenta resistividade maior 

que a dos condutores e menor que a dos isolantes), a fim de dotá-los de maiores 

propriedades semicondutoras, de forma controlada. A polianilina pode ser dopada 

com ácidos, mas também têm sido comum a dopagem com metais como o ferro, 

cobalto e alumínio por exemplo. Há dois tipos de dopagem de polímeros, a dopagem 

do tipo p (oxidação química parcial ou eletroquímica) e a dopagem do tipo n (da 

cadeia principal do polímero). A combinação das características geradas depois da 

dopagem, faz a polianilina útil para aplicações como: baterias recarregáveis, 

transistores, sensores, diodos emissores de luz e inibidores de corrosão. 

As amostras de materiais plásticos, para os testes experimentais, 

surgem através de doações de empresas que tem o contato direto com polímeros, 



para o projeto em questão será doado pela empresa Stetsom, situada na cidade de 

Presidente Prudente –SP, empresa da qual é parceira ao desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Em relação a proposta de dopar a polianilina com um ácido, precisa-se 

ser estudada detalhadamente, pois não se pode dopá-la com qualquer tipo de ácido 

simplesmente, é preciso analisar vários fatores que influenciarão futuramente. Por 

exemplo, ao utilizar o ácido clorídrico na dopagem da polianilina, isso influenciará na 

solubilidade da polianilina em solvente orgânico, o que se torna um problema quanto 

sua interação com matrizes poliméricas. 

Diante do fato acima mencionado, realiza-se atualmente o estudo 

teórico das diferentes interações polianilina-solvente visando a melhor interação a 

ser obtida, a fim de se iniciar o processo de dopagem, secagem e dispersão in situ 

em diferentes matrizes termoplásticas. 
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