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RESUMO 
 

A incorporação de cargas condutoras e a descoberta dos polímeros condutores 

intrínsecos na preparação de blendas e compósitos condutoras tiveram grande 

ênfase na área da pesquisa. Em nosso trabalho foram estudadas as 

propriedades morfológicas, estruturais e magnéticas de compósitos de 

PVDF/Pani com a incorporação de partículas de níquel através da mistura 

física com pó resultante da síntese do material polimérico. Filmes flexíveis e 

homogêneos foram obtidos através da prensagem a temperatura de 180°C. 

Foram efetuadas análises de difratometria de raios X (DRX), levantamento 

magnético (M-H), além de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

resultados de raios X apresentaram picos característicos da fase α do PVDF e 

das partículas de níquel, as micrografias confirmaram a presença das 

partículas de níquel dispersas de forma homogênea ao longo dos filmes. O 

levantamento magnético mostrou que o compósito passa de um 

comportamento diamagnético para um ferromagnético com a presença das 

partículas. 
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INTRODUÇÃO 

A ideia de se associar propriedades elétricas e magnéticas de metais às 

boas propriedades mecânicas de polímeros convencionais é antiga, com a 

inserção de aditivos durante a processabilidade do material polimérico. Com o 

advento dos polímeros condutores intrínsecos a produção de blendas e 

compósitos nos quais apresentassem essas propriedades têm sido nos últimos 

anos estudados com muito interesse na área da pesquisa, apresentando uma 

gama de aplicações como em sensores, janelas inteligentes e entre outros (1,2). 

A Polianilina – Pani devido a sua estabilidade química, no seu estado 

dopado, em condições ambientais, sua fácil síntese química e o monômero a 

baixo custo(3,4) é destaque entre os polímeros condutores. Porém uma de sua 

desvantagem são sua baixa solubilidade na maioria dos solventes orgânicos, 

infusibilidade dificultando a obtenção de filmes ou qualquer outra geometria. 

Daí a ideia da produção de blendas e compósitos para combinação das 

excelentes propriedades mecânicas e a alta processabilidade já conhecidas de 

alguns polímeros como o Poli (Fluoreto de Vinilideno) – PVDF, por ser 

facilmente processável em filmes altamente flexíveis e apresentar excelentes 

propriedades mecânicas, ópticas, térmica e também por ser altamente 

resistente ao ataque de produtos químicos(5). 

Porém a fase metálica por exemplo é alcançada apenas com altos níveis 

de dopagem para a Pani. Alguns trabalhos em sua maioria (6-8) envolvem os 

tipos de dopante e níveis de dopagem do polímero condutor, as demais 

condições de preparo, difícil reprodutibilidade das amostras, podendo 

apresentar diferentes comportamentos magnéticos, diamagnético, 

paramagnético, ferromagnético e antiferromagnético.  Então a ideia da 

incorporação de maneira extrínseca de partículas metálicas, como o níquel, 

para facilitação deste comportamento e posteriormente potencialização na 

aplicação tecnológica deste compósito. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais e Síntese 
O PVDF da SOLEF 1008/1001 (solvay fluoropolymers) na forma de pó 

foi utilizado como recebido. O monômero de anilina (C6H5NH2) foi a adquirido 

da SIGMA-ALDRICH e utilizado na síntese após destilação sob vácuo para 
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melhor pureza do material. Todos os reagentes e solventes (grau para análise) 

das marcas: SIGMA-ALDRICH, MERCK e SYNTH, as partículas de níquel 

(<5  m) adquiridas da SIGMA-ALDRICH foram utilizados conforme recebido. 

O compósito foi obtido pela síntese da polianilina em uma solução de 

PVDF dissolvido em N-N- dimetilformamida (DMF)(9). Primeiramente o PVDF foi 

dissolvido, sob agitação e aquecimento à 70ºC, em DMF (10m% m/v). Logo 

após, a solução foi resfriada a temperatura entre 0ºC e 2oC sob agitação, após 

resfriamento foi acrescentado o monômero anilina e o clorofórmio. Em uma 

outra solução foi dissolvido o ácido p-tolueno sulfônico (TSA) em DMF e 

acrescentado o agente oxidante persulfato de amônio (NH4)2S2O8. Esta 

solução também foi resfriada entre 0º C e 2o C e depois adicionado clorofórmio.  

Após completa homogeneização das duas soluções, a solução contendo 

o agente oxidante, foi adicionada lentamente a solução contendo o PVDF. Em 

seguida a solução resultante foi deixada à temperatura ambiente sob agitação 

constante, por 2 horas, para polimerização. Logo após, adicionou-se água 

destilada para que ocorresse a precipitação do produto e cessar a 

polimerização. O precipitado foi filtrado e colocado em uma solução de 

hidróxido de amônio (NH4OH) 0,1M por 16 horas sob agitação, a temperatura 

ambiente para a desdopagem, obteve-se então o produto no estado isolante.  

Após este período o produto foi novamente filtrado e levado para secar 

em vácuo dinâmico por 24h e em seguida colocado na estufa a 70°C também 

por 24h. No processo de redopagem o produto foi colocado sob agitação em 

solução de ácido clorídrico (HCl) 0,05M, por aproximadamente 30 min e 

novamente filtrado, e depois pelo processo de secagem e obteve-se então o 

produto novamente no estado condutor. As quantidades utilizadas para a 

obtenção da blenda foram: razão em massa de PVDF/anilina = 2, e as razões 

molares oxidante/anilina = 1 e TSA/anilina = 2. A fração de clorofórmio (ϕ) 

[volume de clorofórmio/ (massa de PVDF + massa oxidante)] = 20 ml/g 

Obtenção dos Filmes e Métodos de caracterizações 

A incorporação das partículas de níquel diretamente na blenda 

PVDF/Pani, misturando o pó resultante da síntese da blenda PVDF/Pani com 

as partículas de níquel, obtendo o compósito PVDF/Pani/Ni. Foram 
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incorporadas as quantidades de 5%, 15%, 25%(%;m/m) de partículas de níquel 

em relação a massa de PVDF/Pani utilizada na síntese.  

Os filmes dos compósitos foram obtidos por prensagem a quente, 

colocando o material resultante da mistura entre duas folhas de Kapton e 

prensado a uma temperatura de 180°C sob uma pressão de 30 MPa. A 

espessura das amostras obtidas foi de aproximadamente 180 μm.  

Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro da marca 

SHIMADZU modelo XRD-6000 com comprimento de onda característico do 

cobre Kα-Cu igual a 1,54 Å. As amostras analisadas estavam na forma de 

filme, os difratogramas varreram um ângulo 2θ de 5° a 100º. 

As micrografias das amostras foram obtidas em um microscópio 

eletrônico de varredura computadorizado da marca ZEISS modelo EVO LS15, 

com feixe de elétron de 10 e 20 kV. As caracterizações magnéticas dos filmes 

PVDF/Pani puros e com a incorporação de 5 e 25% de partículas de níquel 

foram realizadas em um magnetômetro de amostra vibrante VSM-ADE EV9-

Microsense com campo magnético aplicado na faixa de ± 20 kOe à 

temperatura ambiente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Podemos observar que tanto para os compósitos desdopados (Fig.1a) 

quanto para os redopados (Fig.1b) a presença dos picos característicos do 

PVDF em 2θ igual 17.3°, 18.3°, 19.9°, 26.5° os quais são característicos da 

fase α do PVDF e a presença da Pani tanto desdopada com redopada 

aparentemente não alterou o padrão da matriz, ainda independente das 

quantidades de partículas de níquel. Pode se observar os picos característicos 

[ICSD 4-850] em 2θ igual a 44.5°, 52.89°, 76.43°, 92.95° e 98.46°. 

(a) 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 1 - Difratrometria de raios X do compósito de PVDF/Pani em desdopado em (a) e 

redopado com HCl 0,05 em (b) ambos com 5, 15% e 25% de partículas de níquel. 

A Fig.2 ilustra as micrografias dos compósitos. Podemos observar nas 

micrografias com 5% de níquel, uma dispersão das partículas representado por 

alguns aglomerados. Com o aumento da quantidade de partículas (15% e 25%) 

observamos uma distribuição mais homogênea dessas partículas. 
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  (a)                                                                      (b) 

Figura 2 - Micrografias da superfície dos compósitos de PVDF/Pani/Ni com a incorporação de 

5%, 15% e 25% de níquel: (a) desdopados e (b) redopados com HCl 0,05 M, com um aumento 

de 500x. 

Antes da incorporação observa-se um comportamento diamagnético 

(Fig.3a), na qual a magnetização cai linearmente com o campo magnético 

externo(10), tal comportamento é fortemente influenciado pela presença da 

matriz de PVDF. Ao incorporarmos as partículas, o compósito passa a 

apresentar um comportamento ferromagnético(10) (Fig.3b), evidenciado pelo 

comportamento histerético apresentado na (Fig.3c). Para o compósito com 5% 

de incorporação foram obtidos valores de Magnetização de saturação Ms=3,16 

emu/g, Magnetização remanente Mr=0,49 emu/g e o campo coercivo Hc=0,084 

KOe. Para o compósito com 25% de partículas os resultados obtidos foram de 

Ms=9,67 emu/g, Mr=1,53 emu/g e Hc=0,079 KOe, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Medidas magnéticas das amostras PVDF/Pani desdopada com 5% e 25% de 

partículas incorporadas, em (b) loop de histereses. 

Para o compósito redopado(Fig.4a), com a incorporação de 5% de 

partícula de níquel foram obtidos valores de Ms=1,45 emu/g; Mr=0,18 emu/g e 

Hc=0,085 KOe. Para a incorporação de 25% de partículas os valores obtidos 

foram de Ms=8,40 emu/g; Mr=1,06 emu/g e Hc=0,084 KOe (Fig.4b). Observa-se 

assim como o compósito desdopado que a magnetização aumenta com o 

aumento do campo magnético externo(10) havendo poucas perdas de energia, 

além de baixos campos coercivos(10), como visto, facilitando a magnetização da 

amostra. 
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Figura 4 - Medidas magnéticas das amostras PVDF/Pani redopada com 5% e 25% de 

partículas de níquel incorporadas e em (b) loop de histereses. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos por difratometria de raios X (DRX) mostraram que 

o PVDF cristalizou-se na fase α e que esta foi preservada com as presenças 

das partículas de níquel independente do estado desdopado ou redopado. Os 

resultados de MEV mostraram que para o compósito com 5% de partículas foi 

apresenta uma distribuição aleatória das partículas e para 15 e 25% de 

partículas de níquel observou-se uma distribuição mais homogenia ao longo da 

superfície do material.  

O levantamento magnético mostrou que o compósito apresenta um fraco 

magnetismo, ou um não magnetismo caracterizado por comportamento 

diamagnético, fortemente influenciado pela matriz PVDF e com a incorporação 

das partículas de níquel o material passou apresentar um comportamento típico 

ferromagnético evidenciado pelos loops de histereses. 
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STRUCTURAL CHARACTERIZATION, MORPHOLOGICAL AND THE 

MAGNETIC COMPOSITE OF PVDF / PANI / NICKEL 

 

 

ABSTRACT 

 

The incorporation of conductive fillers and the discovery of intrinsic conductive 

polymers in the preparation of conductive blends and composites have great 

emphasis in research. In our study, morphologic, structural and magnetic 

properties of composite PVDF / Pani with the incorporation of nickel particles by 

physically mixing the resulting powder with the synthesis of polymeric material 

were studied. Flexible and homogeneous films were obtained by pressing at 

180 ° C. Diffraction analysis (XRD), magnetic survey (M-H) rays were done, and 

scanning (SEM) electron microscopy. The results showed characteristic X-ray 

peaks of α phase of PVDF and the nickel particles, the micrographs confirmed 

the presence of the nickel particles homogeneously dispersed throughout the 

film. The magnetic survey showed that the composite passes a diamagnetic 

behavior for the presence of ferromagnetic particles. 

 

Keywords: Polyaniline; Poly (vinylidene Fluoride); nickel; Ferromagnetism. 
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