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Introdução 

A técnica de eletrofiação vem sendo nos últimos 

anos cada vez mais usada para a obtenção de 

materiais nanoestruturados, usualmente fibras e 

fios, devido as suas vantagens, quando comparadas 

com outras metodologias.
1
 Nesse trabalho, foram 

obtidas nanoestruturas de policaprolactona (PCL) 

modificados com polianilina (PANI) dopada com N-

acetil-L-Cisteína (NAC), o material foi caracterizado 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

por espectroscopia eletrônica na região do UV/Vis, 

antes e após a reação com óxido nítrico (NO). Os 

resultados indicam que esse material pode vir a ser 

utilizado como sensor de NO. 

Resultados e Discussão 

As soluções a serem eletrofiadas foram obtidas a 

partir da mistura de PANI e NAC em solução 

clorofórmio/metanol (3:1, v/v) e PCL em 

concentração de 6% m/m (PANI/PCL). O NAC foi 

adicionado em diferentes proporções molares em 

relação à PANI (NAC/PANI= 0,25; 0,50 e 1,0). A 

solução foi mantida em agitação por 12 horas e em 

seguida, a eletrofiação foi realizada utilizando 

potencial de 25kV. A imagem de MEV das 

nanofibras é mostrada na Figura 1. Nesse caso, foi 

possível observar uma distribuição homogênea das 

fibras na superfície com diâmetros na ordem de 500 

nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem de MEV mostrando as fibras obtidas 

por eletrofiação. 

 

A caracterização por espectroscopia eletrônica foi 

realizada para todas as amostras. A Figura 2 ilustra 

os espectros UV/Vis para amostra (NAC/PANI= 

0,25) na ausência e na presença de NO, 

comportamento semelhante foi observado para as 

outras amostras. Os espectros foram deconvoluídos 

para melhor atribuição. Observa-se no espectro sem 

NO que o material tem o perfil da PANI 

majoritariamente em sua forma condutora (sal 

esmeraldina, ES), apesar de ser observada a 

presença de uma banda em torno de ~520 nm 

referente à forma pernigranilina. Nesse espectro 

observa-se que o NAC esta dopando a PANI por 

meio da doação de um H
+
. Após a exposição ao NO 

o espectro se altera, nota-se que ocorre a inversão 

da intensidade das bandas próximas ao UV, à 

transição ππ* do anel benzênico se intensifica 

(360 nm), e a absorção dos segmentos polarônicos 

diminui de intensidade (420 nm). Ainda ocorre o 

deslocamento e perda de intensidade da banda de 

absorção referente aos portadores de carga livre de 

~860 para 720 nm. Esse segundo espectro mostra 

então que ocorre uma diminuição do grau de 

dopagem da PANI. É conhecido na literatura que 

grupos tióis interagem com anéis aromáticos 

(πSH) em proteínas.
2
 Desta forma, propomos para 

o primeiro espectro a formação de interações do 

tipo πSH, entre os anéis aromáticos da PANI e a 

cadeia lateral do NAC, formando e estabilizando os 

segmentos semiquinônicos. Após a reação com NO, 

ocorre a formação da espécie NAC-NO (formação 

da ligação S-NO), que tem curta duração, e é 

rompida através da clivagem homolítica da ligação 

S-NO, e formação da ligação S-S entre dois NACs 

rompendo assim as interações πSH e diminuindo 

a quantidade de grupos ácidos dopando e 

estabilizando a PANI-ES, diminuindo a intensidade 

das bandas referentes aos portadores de carga. 
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Figura 2. Espectros UV/Vis antes (A) e depois (B) da 
interação com NO. 

Conclusões 

Obtivemos fibras de PCL com PANI dopada com 

NAC utilizando a técnica de eletrofiação, 

observamos que o material obtido sofre 

modificações no seu espectro eletrônico após a 

reação com NO. Outras caracterizações por 

técnicas espectroscópicas e eletroquímicas estão 

sendo realizadas para confirmar os resultados. 
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