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RESUMO 
Neste trabalho nanofibras de Polianilina (PANI-nanofibras) foram preparadas por 
meio da polimerização interfacial. As PANI-nanofibras foram dispersas na matriz de 
polietileno (PE) por meio da polimerização “in situ” do etileno usando Cp2ZrCl2 
[diclorobis(ciclopentadienil)Zircônio(IV)] e metialuminoxano (MAO) como sistema 
catalítico. As nanofibras e os compósitos foram caracterizados por espectroscopia 
do infravermelho, difração de raios-X, análise térmica, microscopia eletrônica de 
varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Os resultados mostram que 
nanofibras com diâmetro médio de 200 nm foram sintetizadas e que as mesmas 
estão bem dispersas na matriz de polietileno. A carga de PANI-nanofibras não 
afetou a atividade catalítica, porém diminuiu o grau de cristalinidade dos 
nanocompósitos.   
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INTRODUÇÃO 

 Desde a descoberta na década de 60, polímeros intrinsecamente condutores 

vêm sendo estudados devido às interessantes propriedades e potencial aplicação 

em áreas multidisciplinares como elétrica, termoelétrica, eletromagnética, 

eletroquímica, entre outros(1). Entre os polímeros condutores, a PANI tem sido 

considerado o mais promissor devido à sua fácil síntese, baixo custo do monômero, 

excelente estabilidade e adequados níveis de condutividade elétrica, quando 

comparado a outros polímeros condutores. No entanto, a PANI é insolúvel na 

maioria dos solventes usuais e não apresenta boas propriedades mecânicas, 

determinando uma reduzida processabilidade e limitando a sua utilização. Para 

vencer essas dificuldades, tem sido indicada a preparação de blendas da PANI com 

outros polímeros que tenham melhor processabilidade e propriedades mecânicas(1). 
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Esses compósitos apresentam moderada condutividade elétrica, propriedades 

mecânicas desejáveis e têm a vantagem de ser facilmente processado. Na literatura 

encontramos trabalhos que descrevem a síntese de compósitos de PANI e PE(2-4). 

Recentemente tem sido mencionado que a utilização da PANI 

nanoestruturada em uma dimensão (nanofibras, nanofios, nanofitas, etc.) apresenta 

várias vantagens, em relação a PANI particulada,  na fabricação de dispositivos em 

dimensões nanométricas e na preparação de compósitos poliméricos altamente 

condutivos(5). Polianilina na forma de nanofibras pode ser obtida por meio da 

polimerização interfacial em que a anilina é solubilizada num solvente orgânico, e o 

oxidante peróxido dissulfato de amônio (APS) é solubilizado numa solução aquosa 

ácida. No mecanismo sugerido por Kaner (6,7), o monômero anilina e o oxidante 

estão separados pela fronteira entre a solução aquosa e o solvente orgânico, e a 

polimerização ocorre somente na interface, onde se encontram todos os reagentes 

necessários para a polimerização. Assim que as nanofibras são formadas, elas 

ficam na forma de um sal (polianilina dopada conhecida como esmeraldina), 

tornando-se hidrofílicas e rapidamente se afastam da interface e se difundem na 

fase aquosa, evitando o crescimento secundário que resulta na formação de 

partículas aglomeradas. Contudo, controlar a produção da PANI na forma 

nanoestruturada e em grande escala é ainda um desafio que deve ser, vencido para 

que a mesma possa ser utilizada na preparação de materiais avançados,(8) e vários 

estudos têm sido feitos para alcançar esse objetivo. 

 Neste trabalho, nanofibras de PANI foram preparadas por meio da 

polimerização interfacial e blendas com o polietileno foram obtidas por meio da 

polimerização in situ do etileno. Pelo nosso conhecimento este é o primeiro relato da 

preparação de blendas de PANI-nanofibras e PE por meio da polimerização in situ.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Síntese das nanofibras de polianilina 

Anilina (0,3 mL, 3,2 mmol) foi dissolvida em 50 mL de tetracloreto de carbono 

formando a fase orgânica. A solução aquosa contendo o oxidante APS (0,4g, 0,8 

mmol) foi dissolvido em 50 mL de água deionizada com 1 mL de HCl (agente 

dopante) 1M. A solução aquosa foi adicionada lentamente sobre a solução orgânica 

formando um sitema bifásico que foi deixado em repouso por 18h. As nanofibras 
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obtidas foram filtradas e lavadas com acetona para remover impurezas e secas á 

vácuo durante 24h. 

 
Síntese dos Nanocompósitos 

Nanocompósitos PE e PANI-nanofibras foram obtidos através da polimerização 

“in situ” do etileno na presença das nanofibras, usando como sistema catalítico 

Cp2ZrCl2/MAO com uma razão Al/Zr = 2000. As PANI-nanofibras foram tratadas 

previamente com MAO e adicionadas no reator como carga em diferentes 

concentrações, utilizando o tolueno como solvente. A reação foi feita a 60ºC, usando 

uma pressão de etileno de 1,6 atm durante 30 minutos.  

 
Caracterização das Nanofibras de Polianilina e dos Nanocompósitos PE/PANI  

As nanofibras e os nanocompósitos foram caracterizados por MEV 

(Miscroscopia Eletrônica de Varredura) (Phillips XL 30), operando a 20kV. As 

amostras foram preparadas pela deposição do material em um stub de alumínio e as 

amostras foram metalizadas com ouro. Para a análise por MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão) (JEOL-JEM 1200 Exll), foi feita uma suspensão em 

decalina. Os espectros de absorção no infravermelho (IV) foram obtidos no 

espectrômetro da Perkin-Elmer modelo (Spectrum One FTIR Spectrometer) na 

região de 650 a 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1, utilizando-se amostras das 

nanofibras de polianilina e dos nanocompósitos preparadas em pastilhas de KBr. As 

medidas de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro Shimadzu 

(XRD 7000) equipado com um tubo de cobre com radiação Kα do Cu e um 

monocromador secundário, com uma geometria Bragg-Brentando 2θ. As amostras 

foram analisadas na forma de pó à temperatura ambiente. As análises de 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foram realizadas em um calorímetro da 

Perkin Elmer, modelo DSC-4 com taxa de aquecimento de 10ºC/min na faixa de 

temperatura de 30 à 160ºC com isoterma de 2 min.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nanofibras de polianilina foram sintetizadas pelo método da polimerização 

interfacial. Neste trabalho a anilina foi dissolvida em tetracloreto de carbono e o APS 

foi dissolvido em uma solução aquosa de ácido clorídrico. As nanofibras de 
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polianilina sintetizadas foram caracterizadas por espectroscopia de absorção no 

infravermelho, Fig. 1. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Espectro de absorção para as nanofibras de PANI 

 
 A partir da Fig.1 podem ser observadas as bandas vibracionais referentes aos 

grupos funcionais que caracterizam a PANI no estado oxidado, na forma de sal  

esmeraldina. Além da banda em 3436 cm-1 relativo à vibração por estiramento da 

ligação N-H, vibrações dos anéis quinóides e benzenóides foram observados em 

1570 e 1496 cm-1, respectivamente. A banda de vibração na faixa de 1240-1309 cm-

1 é relativo ao estiramento C-N de aminas aromáticas secundárias. Em 1155 cm-1 

aparece uma forte banda relativa à vibração do N quinóide e é considerada uma 

medida do grau de deslocalização de carga no polímero(9). Finalmente, o espectro 

mostra uma banda de vibração da ligação C-H em 820 cm-1, referente à torção fora 

do plano do anel 1,4 dissubstituído. 

 A morfologia das nanofibras de polianilina foi avaliada por meio da Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Fig.2. A imagem de MEV indica que as nanofibras 

sintetizadas apresentam diâmetro médio de 200 nm e comprimento médio de 2,13 

µm. 

 

  

 
 

 

Figura 2. Micrografias de MET das nanofibras de PANI. 

Os nanocompósitos foram preparados por meio da polimerização do etileno na 

presença de diferentes quantidades de nanofibras de PANI. As nanofibras foram 

impregnadas com MAO antes da polimerização a fim de desativar grupos na 
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superfície da fibra que pudessem ser prejudiciais ao catalisador. A Tab. 1 apresenta 

o rendimento do polímero e o percentual de nanofibras colocadas no reator.  

 
Tabela1: Atividade Catalítica dos Nanocompósitos sintetizados 

 

 

 

 

 

 

 

 
aRendimento das Nanofibras de PANI em percentual calculado a partir da massa de polímero obtida. 
b(kgPE/molZr.h.atm).  

De acordo com a Tab.1, a adição das nanofibras não desativou o catalisador 

metalocênico, já que a atividade catalítica não foi afetada negativamente. 

 A Fig.3 apresenta os padrões de difração de raios-X (DRX) das PANI-

nanofibras e dos nanocompósitos sintetizados. Os dois picos de difração largos 

centrados em 2θ = 19° e 2θ = 25° mostram que as nanofibras são parcialmente 

cristalinas e que não existe uma diferença significativa em relação ao padrão 

observado para a polianilina não fibrosa na forma de pó ou filme(10). O polietileno 

apresenta dois picos característicos a 21,4 e 23,9° correspondente aos planos (110) 

e (200)(11), respectivamente, os quais também são observados nos nanocompósitos. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Difração de Raios-X das nanofibras de PANI e dos nanocompósitos 

A imagem de MEV mostra que a adição da carga muda a morfologia do 

polietileno (Fig. 4). De acordo com a Fig. 4a, os nanocompósitos apresentam uma 

estrutura semelhante a da PANI-nanofibras, sugerindo que o polímero cresce ao 
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redor da fibra. A polimerização “in situ” tem a vantagem de reter a razão de aspecto 

da carga, dispersando-a uniformemente na matriz polimérica e melhorando a ligação 

(ligação covalente ou adsorção física) entre polímero/carga(12). Uma boa adesão 

entre a fibra e a matriz polimérica deve resultar em nanocompósitos com melhores 

propriedades mecânicas (2). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrografias do nanocompósito PE/PANI-nanofibras 0,7%: a) Imagem de MEV e b) Imagem 
de MET. 

 A Fig. 4b mostra a micrografia de MET do compósito contendo 1,6% de 

nanofibras. Observa-se que as nanofibras estão bem dispersas através da matriz de 

polietileno. Uma boa dispersão das nanofibras é muito importante para estabelecer 

uma rede eletricamente condutiva dentro da matriz polimérica e que pode resultar 

em nanocompósitos com excelentes propriedades elétricas.  

 A Tab.2 apresenta os resultados das análises de DSC para o PE puro e os 

nanocompósitos preparados. 

Tabela 2. Temperatura de fusão (Tm) e grau de cristalinidade (Xc) 

Reação Tm (°C) Xc (%) 

PE 0% PANI- nanofibras 132 74 

PE 0,6% PANI- nanofibras  136 70 

PE 0,7% PANI- nanofibras 133 35 

PE 1,6% PANI- nanofibras 132 49 

 
A partir da Tab. 2 observa-se que a adição das nanofibras não modificou 

significativamente a temperatura de fusão dos nanocompósitos. Porém, a diminuição 

do grau de cristalinidade sugere que a presença das nanofibras dificulta a 

mobilidade das cadeias poliméricas impedindo a organização das mesmas. 

a)  b) 
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CONCLUSÕES 

A metodologia da polimerização interfacial da anilina usando tetracloreto de 

carbono como fase orgânica resultou em nanofibras com diâmetro médio de 200nm. 

As análises de MEV e TEM indicaram que a metodologia da polimerização “in situ” 

permitiu o crescimento das cadeias de polietileno em contato com a superfície das 

nanofibras. Além disso, houve a retenção do comprimento da fibra da PANI 

resultando em nanocompósitos com uma boa dispersão das nanofibras na matriz 

polimérica. 
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PANI-NANOFIBERS/POLYETHYLENE BLENDS: PREPARATION AND 
PROPERTIES  

 
ABSTRACT 

 
In this work Polyaniline nanofibers (PANI-nanofibers) were prepared via interfacial 
polymerization. The PANI-nanofibers were dispersed in polyethylene (PE) matrix by in 
situ polymerization of ethylene using Cp2ZrCl2 [bis(cyclopentadienyl) zirconium(IV) 
dichloride)] and methylaluminoxane (MAO) as catalytic system. The composites were 
characterized by infra-red spectroscopy, X-ray diffraction, thermal analysis, transmission 
electron microscopy and scanning electron microscopy. The results show that 
nanofibers with average diameters of 200 nm were synthesized and that it was obtained 
well dispersed PE/PANI nanocomposites. The PANI-nanofibers load did not affect the 
catalytic activity, but it decreased crystallinity degree of nanocomposites. 
 
 

Key-words: Polyethylene – Nanofibers – Blend – Nanocomposite- Polyaniline 
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