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Resumo: Polímeros condutores apresentam excelentes propriedades elétricas e magnéticas, mas ainda são uma 

alternativa cara e limitada para o uso como carga condutora em materiais compósitos. Uma alternativa para otimizar a 

condutividade elétrica de compósitos poliméricos é a deposição do polímero condutor sobre materiais já utilizados 

como cargas, como por exemplo a deposição sobre fibras naturais ou o encapsulamento das cadeias poliméricas no 

interior de espaços vazios de estruturas hospedeiras. Neste trabalho, fibra de bananeira e nanoargilas do tipo 

montmorilonita (MMT) foram utilizadas como estrutura hospedeira para a síntese de polianilina como cargas 

condutoras. Os materiais foram caracterizados por FT-IR e difração de raios X para confirmar a formação das cargas de 

polianilina / fibra de baneira ou polianilina/nanoargila. A influência nas propriedades elétricas nos compósitos foram 

avaliadas por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE), mostrando a manutenção da condutividade elétrica da 

polianilina e seu potencial uso como carga para formação de compósitos condutores. 
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Electrical Properties of Conducting Loads Produced from Polyaniline Deposited in Natural 

Fibers and Nanoclays. 

 
Abstract: Conducting polymers are known for their excellent magnetic and electrical properties, but they still are an 

expensive and limited choice to their use as a conducting load for composite materials. An alternative to optimize the 

electrical conductivity of polymeric composites is the deposition of a conducting polymer on materials already used as 

loads, as the deposition on natural fibers or the encapsulation of polymeric chains in the voids of host structures. In this 

work, bananastem fiber and montmorillonite nanoclay (MMT) were used as host structures for polyaniline synthesis in 

order to produce conducting loads. Samples were characterized by FT-IR and X-Rays Diffraction in order to confirm 

the formation of polyanilina / bananastem fibers or polyanilina / nanoclays loads. Influence on the electrical properties 

of the composites were evaluated by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), showing the maintenance of the 

electric conductivity of polyaniline and its potential use as a load for the formation of conducting composites. 
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Introdução 
 

A blindagem eletromagnética por reflexão ou por absorção é de grande interesse para o setor 

aeronáutico e a indústria automotiva. Muitos dispositivos eletrônicos que inerentemente, mas não 

intencionalmente, transmitem sinais indesejáveis, são envolvidos em caixas condutoras protegendo 

efetivamente os componentes de fontes externas de radiação, e ao mesmo tempo prevenindo o 

escape de ruído eletromagnético do próprio componente. Níveis de condutividade necessários para 

bons valores de blindagem podem ser alcançados com a inclusão de cargas condutoras (negro de 

fumo, grafite, carbono vítreo, partículas metálicas ou mistura de óxidos metálicos) em matrizes 

poliméricas. Essas matrizes aditadas com esses tipos de cargas são chamadas de “polímeros 

condutores extrínsecos” [1,2]. A natureza abrasiva dos aditivos metálicos e a grande quantidade de 

mailto:carla.dalmolin@udesc.br


                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

negro de fumo necessária para alcançar os valores de condutividade são algumas desvantagens dos 

polímeros condutores extrínsecos. Desta forma, o desenvolvimento de compósitos utilizando filmes 

finos de polianilina sobre um substrato é muito promissor, pois as limitações citadas acima não 

estão presentes. A combinação de algumas propriedades como alta condutividade e baixa densidade 

tornam estes materiais interessantes para o uso como absorvedores de radiação [3]. 

Outra vertente forte na área de compósitos poliméricos é a utilização de argilas naturais 

como cargas de reforço para a formação de nanocompósitos. Por exemplo, emprego de argilas 

naturais organofílicas como reforços em matriz polimérica termoplástica vem apresentando 

vantagens em relação às propriedades de reforço e de barreira [4,5]. Na década passada, essas 

argilas naturais começaram a ser estudadas, também, como cargas condutoras em matrizes 

poliméricas termofixas, utilizando polianilina [6]. Desta maneira, é possível combinar as 

propriedades elétricas e magnéticas dos polímeros condutores, com as vantagens trazidas pela carga 

nanométrica, e ainda reduzir a quantidade de material utilizado como carga devido ao aumento das 

interações superficiais em escala nanométrica [7]. 

O objetivo deste trabalho foi a produção e investigação das propriedades elétricas de 

compósitos produzidos a partir da deposição de polianilina sobre uma fibra natural e sobre uma 

nanoargila. A polianilina é um dos polímeros condutores mais estudados, apresentando excelentes 

propriedades elétricas e magnéticas, mas ainda é uma alternativa cara e limitada para o uso como 

carga condutora em materiais compósitos. Por outro lado, o uso de fibras naturais e nanoargilas 

como carga de reforço já alcançou bastante interesse na indústria devido ao apelo ecológico e 

econômico. A união das diferentes propriedades destes materiais pode ser uma grande vantagem 

para a produção de compósitos multifuncionais, entretanto, é preciso conhecer como a mistura com 

materiais tipicamente isolantes pode afetar a condutividade elétrica da polianilina em futuras 

aplicações. 

 

 

Experimental 
 

Para síntese do nanocompósito de Pani-MMT foi necessário, primeiramente, a modificação 

da argila natural. Foi realizada a expansão da montmorilonita sódica (MMT Na
+
) Cloisite

®
 Na

+
 em 

água deionizada, sob agitação e refluxo por 2 h a 80 °C. Em seguida, foram acrescentados 1mL do 

monômero anilina em meio ácido (HCl, 1,0 mol.L
-1

), deixando sob agitação e refluxo por mais 6 h. 

Para a síntese dos compósitos de Pani / fibra de bananeira, foi utilizada fibra do pseudocaule de 

bananeira, fornecida pela Epagri, conforme recebida.  

A polimerização foi realizada por oxidação química com persulfato de amônio em meio 

ácido (HCl, 1,0 mol.L
-1

). Esta solução foi pingada lentamente numa mistura ácida do monômero 

contendo fibra de bananeira ou diretamente sobre a argila modificada com anilina, sob agitação por 

3 h e em banho de gelo. Posteriormente, o material foi filtrado e lavado, e seco a 60 °C.  

A análise de difratometria de raio-X (DRX) foi usada na verificação de aumento de 

espaçamento interplanar dos plateletes de argila no plano d001, a taxa de varredura aplicada foi de 

2º/min em intervalo de 2Ө de 5º- 40º, utilizando-se equipamento Shimadzu XRD 6000. A 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fouier (FT-IR), usando equipamento Perkil 

Elmer Spectrum One, foi utilizada para verificar os picos e a presença ou ausência dos grupos 

funcionais característicos da polianilina, MMT Na
+ 

e fibra de bananeira. 

O comportamento elétrico dos compósitos foi estudado por Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE), utilizando um potenciostato/galvanostato (Autolab PGSTAT20, EcoChemie) 

acoplado a um módulo analisador de frequência (FRA2) pelo método de eletrodos bloqueantes, em 

potencial de circuito aberto e temperatura ambiente, no qual um filme fino (l = 0,55 mm) de cada 

amostra foi intercalado entre dois eletrodos de aço inoxidável. Foi aplicado um potencial AC de 10 
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mV (r.m.s.) na faixa de frequência entre 100 kHz a 100 Hz. A área superficial (A) do eletrodo foi de 

0,64 cm
2
 ( = 0,9 cm).  

 

 

Resultados e Discussão  
 

As análises de FT-IR foram realizadas para indicar a presença de polianilina na superfície da 

fibra e a argila nos compósitos de Pani / fibra de bananeira ou Pani / MMT. Na amostra de fibra, 

observou-se as principais bandas características de fibras naturais, com uma banda larga na região 

de 3400 cm
-1

, relativa á deformação axial dos grupos hidroxilas envolvidos em ligações de 

hidrogênio nos compostos ligninocelulósicos. Em 1740 cm
-1

, observou-se a banda atribuída à 

deformação axial do grupo C=O ácido e, em 1270 cm
-1

, a banda devida à deformação de grupos 

acetil, ambos da hemicelulose; enquanto que em 1630 cm
-1

, observou-se a banda de deformação do 

grupo C=O do aldeído conjugado com a ligação C=C, presente na lignina[8,9]. Já na análise de 

FTIR da MMT pode-se perceber a presença de grupos característicos como um pico em 1067 cm
-1

, 

referente à ligação Si-O, e picos em 1643 cm
-1

, 796 cm
-1

, 620 cm
-1

 e 529 cm
-1

 também referentes a 

estruturas da montmorilonita[10]. As amostras tanto de fibra de bananeira e argila obtidas após a 

polimerização apresentam os picos típicos da Pani, sendo os principais o pico a 1442 cm
-1

,
 
referente 

à presença de duplas ligações entre carbonos em anel aromático, e os picos em torno de 1313 cm
-1

 

que evidenciam a presença de aminas aromáticas [6]. 

Pela análise de DRX, pode-se observar aumento no espaçamento interplanar dos plateletes 

de argila, indicando que houve a troca catiônica entre os íons de sódio e os íons anilinum, em um 

primeiro momento, possibilitando posteriormente a polimerização da polianilina nos espaços 

interplanares da argila. A distância interplanar (d001) da MMT Na
+
 não modificada é em torno de 

12,4Ӑ [9]. A partir da Tabela 1, pode-se comparar os espaçamentos das alíquotas, obtidos por DRX. 

Este valor é calculado através da relação entre a distância e ângulo de refração. 

 

Tabela 1 – Distância interplanar obtida por DRX da argila natural e modificada com anilina, antes e após a 

polimerização. 
Material 2Ө d001 (Ӑ) 

MMT Na
+ 

7,1 12,4 

MMT + Anilina 5,74 15,2 

Pani / MMT 5,62 15,6 

 

 

A Figura 1 mostra o resultado de EIE obtidos para a polianilina sintetizada pela oxidação 

química. A polianilina apresenta um comportamento típico de condutor, ou seja, apresenta valores 

de impedância constantes com a variação da frequência, na região de 100 Hz a 10 kHz. Neste caso, 

a condutividade () pode ser calculada a partir do inverso da resistividade, obtida da relação entre a 

impedância e as dimensões da amostra, segundo a Equação 1, resultando no valor de 11 Ω.m ou 

0,091 S.m
-1

. 

  
 

 
         

 

 
   (1) 

 

 

A Figura 2 mostra os espectros de impedância (variação da impedância e do ângulo de fase 

com a frequência) para os compósitos de Pani / fibra de bananeira e Pani / MMT. 
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Figura 1: Variação da impedância e do ângulo de fase com a frequência (Diagrama de Bode) obtido por 

EIE para amostra de polianilina obtida por oxidação química. 
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Figura 2: Variação da impedância e do ângulo de dase com a frequência (Diagrama de Bode) obtido por 

EIE para amostras de a) Pani / Fibra de bananeira e b) Pani / MMT. 
 

 

Avaliando o comportamento elétrico do compósito Pani / fibra de bananeira, este é muito 

parecido com o da polianilina pura, apresentando valores de impedância constantes com a variação 

da frequência, na região de 10 mHz a 10 kHz (quase DC). Neste caso, a condutividade elétrica 

também pode ser calculada a partir das dimensões da amostra, seguindo a Equação 1, e resultando 

no valor de 307 .m ou 0,0033 S. m
-1

. Ou seja, embora o comportamento do material ainda é típico 

de um condutor, o grande volume de fibra presente na amostra é responsável por uma queda no 

valor numérico da condutividade. 

Já no nanocompósito Pani-MMT, observa-se um comportamento difusivo, de maneira que a 

impedância diminui gradativamente com o aumento da frequência e os valores de ângulo de fase 

estão sempre acima de zero. O comportamento difusivo indica que há passagem de corrente elétrica 

através das cadeias de polianilina, mas esta é dificultada devido a sua intercalação na argila, que é 

um material isolante e, portanto, altamente resistivo. Este comportamento não é observado nos 

compósitos com fibra de bananeira, por exemplo, onde a deposições ocorreu apenas na superfície 

do material e, portanto, a condutividade se dá apenas na superfície da fibra recoberta com Pani, sem 

dificultar a passagem de elétrons. Os maiores valores de impedância são típicos do comportamento 
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resistivo de argilas, entretanto, a presença do polímero condutor intercalado modificou o 

comportamento da argila de totalmente isolante para difusivo. 

 

 

Conclusões  
A possibilidade de formação de cargas condutoras de fibras naturais ou nanoargilas através 

da deposição de um polímero condutor como a polianilina foi avaliada por técnicas de 

caracterização como a Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR) e a Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE). O comportamento elétrico das cargas de Pani/Fibra de bananeira apresentou 

características de um material condutor, apenas com valores mais altos de impedância, uma vez que 

grande parte do volume do material está ocupado por um material isolante. Já no caso dos 

compósitos de polianilina intercalada no interior da estrutura das argilas MMT, observou-se um 

comportamento difusivo, indicando que houve mudança no mecanismo de condução elétrica. 
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