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RESUMO 
 

Nanocompósitos poliméricos são materiais híbridos formados pela 
combinação de uma nanocarga inorgânica dispersa em uma matriz polimérica 
possuindo, pelo menos, uma dimensão nanométrica. Utilizou-se neste trabalho como 
nanocargas argilo-minerais de natureza lamelar e tubular, sendo sua inserção e 
dispersão realizada através da técnica de polimerização in situ. Como matriz 
polimérica, foi utilizada uma poliamina que posteriormente será inserida em um gel 
de poliacrilamida para o desenvolvimento de um composto que agregue as 
principais características de ambas. Os nanocompósitos foram preparados em 
diferentes condições de polimerização (temperatura, concentração e tipo de 
nanocarga), e posteriormente caracterizados por DRX, FTIR. Foi observado em 
relação às condições de polimerização que a temperatura influenciou tanto no tipo 
de material obtido como na velocidade de reação, o tipo de nanocarga influenciou na 
interação desta com a matriz polimérica fornecendo predominantemente a formação 
de nanocompósitos por mecanismo de intercalação para as nanocargas lamelares. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nanocompósitos poliméricos são materiais híbridos formados pela combinação 

de uma nanocarga inorgânica dispersa em uma matriz polimérica possuindo, pelo 

menos, uma dimensão em escala nanométrica. A inserção desses nanoaditivos tem 

a finalidade de promover melhorias nas características dos polímeros uma vez que 

causam mudanças significativas em suas propriedades devido à alta superfície de 

contato com a cadeia orgânica. Diversas propriedades podem ser modificadas, tais 

como mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas, químicas, permeação a solventes 

e gases e etc. Sendo assim, possuem múltiplas aplicações sendo diretamente 

dependente da natureza da matriz polimérica e da nanocarga empregada. Dentre as 
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aplicações de importância tecnológica podem ser citadas membranas para 

imobilização de enzimas, catálise, reatores a membrana, pervaporação, filtração, 

biosensores, embalagens e como materiais de engenharia destinados a diversos 

setores. 

Neste trabalho nanocargas de argilo-minerais de natureza lamelar e tubular, 

foram inseridas e dispersas numa matriz polimérica de poliamina através da técnica 

de polimerização in situ. A poliamina obtida possui uma natureza intrinsecamente 

condutora, um grande atrativo, já que incorpora a processabilidade dos polímeros a 

um comportamento elétrico e magnético além de inúmeras aplicações que se 

adicionam às vantagens dos nanocompósitos1-4. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Materiais 
 
Os argilo-minerais estudados na fabricação dos nanocompósitos foram a 

Halloysite (de natureza tubular) e dois tipos de Montmorilonita organicamente 

modificada (de natureza lamelar) da Nanocor. Foi utilizado, como iniciador de 

polimerização, um composto gerador de radicais livres e, como meio tamponante, 

um ácido inorgânico e um ácido sulfônico orgânico. 

 
Métodos 
 
1) Polimerização 
 
As nanocargas foram dispersas em solvente polar até homogeneização a 80°C. 

O monômero amínico foi solubilizado e acidificado utilizando-se de variadas 

concentrações dos ácidos. A solução foi adicionada à suspensão de argila e 

homogeneizada. O iniciador, também dissolvido, foi adicionado à mistura em duas 

temperaturas: ambiente e a 0°C. O meio foi mantido sob agitação por um período de 

tempo, seguido de repouso por 24 horas. Em algumas sínteses fez-se necessária à 

adição de álcool visando à precipitação do produto. O material obtido foi filtrado a 

vácuo e seco. 
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2) Caracterização 
 
Os materiais foram caracterizados por Difração de Raio X em difratômetro 

Rigaku Miniflex operado no intervalo 2° < 2θ < 90° com passo de 0,05° e 

1seg/passo. A análise de Infravermelho foi realizada em espectrômetro Spectrum 

100 FT-IR da Perkin Elmer na faixa de comprimento de onda de 4000 a 600 cm-1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A síntese da poliamina e dos nanocompósitos foi acompanhada pela mudança 

de coloração que tem seu início a partir do momento da adição do iniciador. Após o 

término da reação foi adicionado álcool para precipitação do produto em algumas 

sínteses. 

Analisando o aspecto visual dos meios reacionais em temperaturas distintas 

observou-se uma maior velocidade nas sínteses conduzidas a temperatura 

ambiente, o que confere com estudos anteriores 3, 4. 

Na síntese com a nanocarga Halloysite onde se utilizou aquecimento na 

dispersão foi observada uma coloração escura do sobrenadante após a precipitação, 

que normalmente apresenta-se límpido, indicando a presença de uma grande 

quantidade de argila não incorporada ao polímero e mantida em suspensão. Tal fato 

pode ter sido ocasionado pelo aquecimento, como também por uma adição em 

excesso da nanocarga. 

Foi observado que, com a adição do ácido sulfônico, o meio reacional 

aumentou sua viscosidade em relação ao meio contendo ácido inorgânico. A 

presença do ácido orgânico dificultou as etapas de precipitação e filtração do 

produto, já que forma grande quantidade de espuma sob vácuo.  

 
Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 
 
Verificou-se no espectro FTIR das argilas (Fig. 1) bandas características na 

mesma região, devido à similaridade na composição química das três nanocargas.   
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Figura 1 – Espectro de FTIR das nanocargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As absorções em 1045 e 915 cm-1 correspondem, respectivamente, ao 

estiramento da ligação Si-O e à oscilação de Al-OH5,6,7. A banda de pequena 

intensidade em 3697 cm-1 é associada à deformação axial dos grupos OH externos 

da argila Halloysite, enquanto que a absorção em 3618 cm-1, aos internos. Esta 

mesma região também pode corresponder, no espectro das argilas Montmorilonitas, 

às vibrações correspondentes às moléculas de água adsorvidas nas lamelas, porém 

estas absorções normalmente se mostram mais intensas do que o observado. 

Em relação ao espectro de infravermelho da poliamina e nanocompósitos, 

todas as amostras exibiram bandas de absorção em torno de 1500 cm-1; essas 

bandas correspondem às vibrações dos anéis aromáticos6,7 presentes na amina 

(Fig. 2). Foi verificada a presença de duas bandas próximas a 2900 cm-1 que não 

estavam presentes nos espectros das argilas. Essas absorções são características 

de deformação axial assimétrica e simétrica da ligação N-H e não aparecem nos 

espectros dos nanocompósitos com Halloysite. As bandas existentes em 1306 cm-1 

correspondem à deslocalização de elétrons π no polímero6,7, induzida pela 

protonação da cadeia através do agente tamponante. Já a banda próxima a 1250 

cm-1 é interpretada como a vibração axial de C-N+. 

Foi observado que há uma relação entre a temperatura de polimerização e os 

materiais obtidos pela análise dos espectros. A 0°C o espectro obtido para o 

nanocompósito ficou mais próximo da argila pura e, a temperatura ambiente, mais 

próximo da poliamina pura. Também se percebe uma sobreposição das absorções 
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Figura 2 – Espectros de FTIR : (a) Poliamina, (b) Nanocompósito com 

Halloysite, (c) Nanocompósito com Nanocor I.44P e (d) Nanocompósito com 

Nanocor I.34TCN 

(a) (b) 

(c) (d) 

próximas a 1000 cm-1 nos espectro de nanocompósitos, já que ambos argila e 

polímero possuem absorção nesse comprimento de onda. 

Os espectros dos nanocompósitos contendo Montmorilonita apresentaram 

bandas de absorção combinadas da carga e da poliamina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Difração de Raio X (DRX) 

 
É apresentado nas Fig. 3 a 5 os difratogramas de Raio X das nanocargas e 

dos nanocompósitos de poliamina. Observa-se na região de 2θ entre 0 e 10o o 

espaçamento basal das nanocargas lamelares.   

Os difratogramas dos nanocompósitos contendo Halloysite e da carga foram 

semelhantes (Fig. 4), não sendo observado qualquer modificação na estrutura da 

carga tubular quando incorporada a matriz polimérica.  
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Figura 3 – Difratograma de Raio X dos Nanocompósitos com 

Halloysite e ácido inorgânico (THO3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise de DRX das amostras com Montmorilonita, é possível 

calcular a diferença de espaçamento basal de antes e depois da inserção do 

polímero utilizando-se da equação de Bragg (Eq. 1). 

 
                                                                 (1) 
 
Onde λ é o comprimento de onda dos raios X; θ é o ângulo de difração; e d é 

a distância basal entre as camadas da argila. 

A nanocarga Nanocor I.34TCN possui um espaçamento basal de 1,75nm. 

Esse pico na amostra TH04 I.34TCN deslocou-se de modo a aumentar essa 

distância para 1,84nm, indicando a formação de nanocompósito segundo o 

mecanismo de intercalação (Fig.4). 

 

Todas as amostras contendo a nanocarga  Nanocor I.44P, que possui uma 

distância basal de 2,31nm, tiveram seus picos deslocados para a esquerda, 

indicando um aumento do espaço entre as lamelas. A amostra TH04 I.44P 

apresentou um valor de d de 2,56nm; a TH05 I.44P 0, 3,53nm; e a TH06 I.44P, 

3,40nm. Na amostra TH05 I.44P 25 houve uma redução significativa na intensidade 

do pico da argila, indicando que houve formação de nanocompósito pelo mecanismo 

de esfoliação (Fig. 5). Em relação à temperatura de síntese foi observado pela 

redução da intensidade nas regiões características das nanocargas que as amostras 

preparadas à temperatura ambiente têm menor cristalinidade. 
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Figura 4 – Difratograma de Raio X de Nanonocompósitos com Nanocor 

 I. 34TCN e ácido inorgânico (TH04) ou orgânico (TH05 e TH06) 
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Figura 5 – Difratograma de Raio X de Nanocompósitos com Nanocor I.44P e 

ácido inorgânico (TH04) ou orgânico (TH05 e TH06) 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONCLUSÕES 

 
Foram estudadas as condições de preparação de nanocompósitos de 

poliamina contendo três nanocargas utilizando técnica de polimerização in situ. O 

agente tamponante teve influência marcante no modo como o nanocompósito fica 

disperso no meio reacional. Dentre as condições de polimerização foi observado que 

a temperatura teve influência no material obtido com a nanocarga Halloysite.  O 

processo de polimerização in situ forneceu predominantemente, nas condições 

experimentais utilizadas, a formação de nanocompósitos por mecanismo de 

intercalação, e em alguns casos esfoliação, para as nanocargas lamelares a base de 

Montmorilonita. 
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CONDUCTING POLYAMINE NANOCOMPOSITES DEVELOPMENT 

 
ABSTRACT 

 
Polymeric nanocomposites are hybrid materials formed by the combination of 

inorganic nanoparticles dispersed in a polymeric matrix with, at least, one dimension 

in the nanometer range. It was used as nanoparticles layered and tubular clay 

minerals, and its insertion and dispersion were conducted through the in situ 

polymerization technique. As the polymer matrix, it was utilized a polyamine, which, 

later, will be inserted in a polyacrylamide gel for the development of a compound that 

aggregates both main characteristics. The nanocomposites were prepared in 

different polymerization conditions (temperature, concentration and nanoparticle 

type) and characterized by XRD and FTIR. It was observed that regarding the 

polymerization conditions, the temperature had influence on the kind of material 

obtained and on the reaction speed; the type of nanoparticle affected its interaction 

with the polymer matrix, predominantly providing the formation of nanocomposites by 

the intercalation mechanism in the layered clay. 
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