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RESUMO 
 

Nesse trabalho filmes de Polipirrol/Montmorillonita (PPy/MT) foram 

eletropolimerizados sobre platina a fim de avaliar o desempenho dessa técnica na 

preparação de materiais nanocompósitos, bem como determinar as propriedades 

térmicas e de condutividade dos compósitos. Os filmes foram sintetizados a partir de 

solução contendo pirrol, dodecilbenzeno sulfonato de sódio, ácido e dois tipos de 

argilas: Montmorilonita-Na+ (MT-Na) e Montmorilonita-30B (MT-M). Na 

caracterização dos filmes foram utilizadas as técnicas de FT-IR, TEM, XRD, TGA, 

DSC e medida da resistividade por eletrodo de quatro pontas. O estudo mostrou que 

o método de esfoliação adotado, bem como o método de eletropolimerização 

utilizado, permite a obtenção de material nanocompósito. As análises de FT-IR, TEM 

e XRD mostram que as argilas se encontram esfoliadas na matriz polimérica. A 

análise térmica dos filmes indicam que a adição da argila reflete numa melhora das 

propriedades térmica da matriz de PPy, mas diminui a condutividade do mesmo.  
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INTRODUÇÃO 
 

A síntese e a aplicação de materiais nanoestruturados de polímeros com 

argilas tem atraído a atenção de muitos pesquisadores, visto que apresentam 

características como: propriedades mecânicas elevadas; maior estabilidade térmica; 

reduzida permeabilidade a gás; reduzida inflamabilidade; maior condutância iônica; 

transparência ótica; maior biodegradabilidade do polímero (1,2). 

A fase inorgânica mais utilizada na preparação de nanocompósitos poliméricos 

é a argila montmorilonita. Essa argila caracteriza-se por ser de origem natural, de 

elevada razão de aspecto, de boa capacidade de delaminação, de alta resistência a 

solventes e estabilidade térmica (importante nos processos de polimerização e de 

extrusão), fatores que levaram à sua popularização como carga para 

nanocompósitos com eficácia comprovada.  

O desenvolvimento de nanocompósitos de polímeros condutores e argilas 

permitem obter materiais com propriedades superiores às do polímero puro, tais 

como aumento da estabilidade mecânica; aumento da estabilidade térmica e maior 

controle da condutividade elétrica(3). 

Compósito de polipirrol / montmorilonita (PPy/MT) é um sistema no qual a 

cadeia polimérica está inserida entre as camadas do silicato, resultando numa 

multicamada bem ordenada. O estudo desse sistema tem levado alguns 

pesquisadores a sugerir a sua aplicação como eletrodos para eletrocatálise, baterias 

e capacitores, sensores para eletroanálise(4,5), aditivo para fluídos reológicos e para 

matrizes poliméricas não condutoras e na proteção contra a corrosão(6,7,8). 

Embora muitos autores tenham preparado compósitos de PPy/MT por métodos 

químicos, a síntese eletroquímica apresenta-se como uma técnica que proporciona a 

obtenção do filme bem como a sua caracterização preliminar. 

A síntese eletroquímica de compósitos de PPy/MT-Na foi proposta por Liu e 

colaboradores(9) devido à facilidade de obtenção de um filme com elevada 

condutividade e estabilidade ao ar. Os filmes foram eletropolimerizados 

potenciostáticamente sobre eletrodo de ouro em meio de LiClO4. Os autores relatam 

que o processo de nucleação e crescimento do compósito é diferente do PPy puro. 

A incorporação da argila propiciou a obtenção de um compósito com morfologia 

mais densa e compacta, o que resultou numa maior estabilidade térmica. A 

condutividade do compósito é 20 vezes maior do que a do PPy puro, visto que a  
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formação de um microcompósito de estrutura compacta favorece o deslocamento de 

elétrons. 

Nesse trabalho filmes de Polipirrol/Montmorillonita (PPy/MT) foram 

eletropolimerizados potenciostáticamente sobre platina com o objetivo de avaliar o 

desempenho dessa técnica de síntese na preparação de materiais nanocompósitos, 

bem como determinar as propriedades térmicas e de condutividade dos compósitos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A argila Montmorilonita-Na (MT-Na) ou Montmorilonita-30B (MT-M), na 

concentração de 1 ou 5% em peso de monômero, foi dispersa em água deionizada e 

colocada sob agitação magnética por 24 horas. Após, foram adicionados o pirrol e o 

dopante dodecilbenzenosulfonato de sódio, sendo dissolvidos sob agitação 

magnética por 12 horas em banho de gelo. Posteriormente, foi realizada a 

eletropolimerização potenciostática a 1,0 V, até carga de 5,0 C cm-2, em solução de 

0,2 mol L-1 de Py, 0,1 mol L-1 SDBS, 0,1 mol L-1 H2C2O4 e MT-Na ou MT-M, em 

diferentes concentrações, sobre eletrodo de PT, sob agitação magnética e em 

presença de oxigênio. Na seqüência, o eletrodo com o filme formado foi retirado da 

célula, lavado com água deionizada e deixado em presença de ar, na temperatura 

ambiente, até a realização das medidas de caracterização. Filmes puros de PPy 

foram preparados nas mesmas condições. 

Todos os experimentos eletroquímicos foram realizados no aparelho AUTOLAB 

PGSTAT 30/FRA 2 system, na temperatura ambiente (24ºC) e na presença de ar, 

sendo usado uma placa de platina, com 9 cm2 de área exposta, como eletrodo de 

trabalho, rede de platina como eletrodo auxiliar e eletrodo de calomelano saturado 

como eletrodo de referência.  

A análise por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) foi realizada no 

microscópio de marca JEOL – JEM 1200ExII a 120 kV. As medidas de Difração de 

Raio-X (XRD) dos filmes foram realizadas no aparelho de marca Siemens a 40 kV e 

30 mA. As análises por espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) foram realizadas no espectrômetro de marca Shimadzu, modelo FT-

IR 8300, na faixa de 500 a 2000 cm-1. 

As Análises Termogravimétricas (TGA) foram realizadas no aparelho da TA 

Instruments Q-50, na faixa de temperatura de 50 a 800ºC. As análises por 
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Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foram realizadas no aparelho da TA 

Instruments DSC 2010, na faixa de temperatura de 25 a 190 ºC. Ambas as análises 

foram realizadas na velocidade de aquecimento de 20°C/min e sob fluxo de 40-60 

mL min-1 de nitrogênio 

Os valores de condutividade dos filmes foram determinados, indiretamente, 

através da técnica de medida da resistividade por eletrodo de quatro pontas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

A distribuição da argila na matriz polimérica foi determinada por TEM. A figura 1 

mostra a imagem obtida para o filme PPy/MT-M 5% p/p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Imagem obtida por TEM para o filme PPy/MT-M 5% p/p. 

 

A imagem da figura 1 mostra uma nanomorfologia mista, isto é, observa-se que 

algumas estruturas apresentam-se esfoliadas, enquanto que outras apresentam-se 

intercaladas. Esse resultado indica que o método de esfoliação adotado, bem como 

o método de eletropolimerização utilizado, permitem a obtenção de material 

nanocompósito. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2736

2736



Difração de Raio-X (XRD) 

 

Os espectros característicos da análise de Difração de Raio-X obtidos para os 

filmes PPy/MT-Na e PPy/MT-M estão mostrados nas figuras 2 (a) e(b). 

(a) (b) 

 

Fig. 2: Espectros de XRD para a argila (a) MT-Na e para os filmes de PPy, 

PPy/MT-Na 5% p/p, PPy/MT-Na 1% p/p, (b) MT-M e para os filmes de PPy, PPy/MT-

M 5% p/p, PPy/MT-M 1% p/p. 

 

A figura 2(a) mostra que enquanto a argila MT-Na apresenta picos de difração 

nas faixas de 2θ = 4-10° e 2θ = 16-20°, os filmes PPy/MT-Na 1% e 5% p/p não 

apresentam pico de difração nessas faixas. O mesmo é observado na figura 2 (b), 

onde os filmes PPy/MT-M 1% e 5% p/p não apresentam pico de difração 

característico da argila MT-M em 2θ = 4,8°. Esses resultados indicam que as duas 

argilas encontram-se esfoliadas na matriz polimérica e que os filmes PPy/MT-Na e 

PPy/MT-M apresentam-se como nanocompósitos. 

 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) 

 

Os espectros de FT-IR dos compósitos PPy/MT-Na e PPy/MT-M, não 

mostrados aqui, exibem bandas típicas do PPy, sendo que as bandas características 

das argilas MT-Na e MT-M são pouco visíveis no espectrograma, indicando que a 

quantidade de argila presente no filme é muito pequena, não sendo possível 

determinar a sua presença por essa técnica. 
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Análise Térmica 
 

A estabilidade térmica dos filmes PPy/MT-Na foi determinada por TGA, 

mostrada na figura 3, e por DSC, mostrada na figura 4. 
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Fig. 3: Termogramas de TGA para os 

filmes (a) PPy, PPy/MT-Na 5, 10 e 20% p/p 

e para a argila pura; (b) PPy, PPy/MT-M 5, 

10 e 20% p/p e para a argila pura MT-M. 

 

   
Fig. 4: Curvas de DSC para os filmes 

(a) PPy, PPy/MT-Na 5, 10 e 20% p/p; 

(b) PPy, PPy/MT-M 5, 10 e 20% p/p; 

 

A figura 3 mostra que a argila MT-Na trouxe estabilidade térmica à matriz 

PPy/SDBS, visto que para o compósito PPy/MT-Na há um leve deslocamento da 

temperatura de decomposição para valores maiores. Já a figuras 4 mostra que o 

filme PPy/MT-Na apresenta temperatura de transição vítrea (Tg) superior ao do PPy 

puro. O mesmo comportamento foi observado para adição da argila MT-M a matriz 

de PPy. 

 

Medidas de Condutividade 
 

As medidas de condutividade mostram que enquanto o filme de PPy apresenta 

343 S cm-1, os filmes de PPy/MT-Na 5%p/p e PPy/MT-M 5% p/p apresentaram 

condutividades de 275 S cm-1e 177 S cm-1, respectivamente. Esse comportamento 

é, provavelmente, devido ao comportamento não condutor das argilas que ao serem 

incorporadas à matriz do PPy diminuem o peso molecular do polímero, conduzindo a 

uma baixa condutividade elétrica.  
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CONCLUSÕES 
 

O estudo mostrou que o método de esfoliação adotado, bem como o método de 

eletropolimerização utilizado, permite a obtenção de material nanocompósito. As 

análises de FT-IR, TEM e XRD mostram que as argilas se encontram esfoliadas na 

matriz polimérica. A análise térmica dos filmes indicam que a adição da argila reflete 

numa melhora das propriedades térmica da matriz de PPy, mas diminui a 

condutividade do mesmo.  
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CHARACTERIZATION OF POLYPYRROLE / MONTMORILLONITE 
ELECTROPOLIMERISED ONTO Pt 

 
 
 
ABSTRACT 
 

In this study films of Polypyrrole / Montmorillonite (PPy / MT) were 

electropolymerized on platinum in order to evaluate the performance of this 

technique in the preparation of nanocomposite materials and to determine the 

thermal properties and conductivity of the composites. The films were synthesized 

from a solution containing pyrrole, dodecylbenzene sulfonate, acid and two types of 

clays: Montmorillonite-Na + (MT-Na) and Montmorillonite-30B (TM-M). The 

characterization of the films we have used FT-IR, TEM, XRD, TGA, DSC and 

resistivity measurement by the four-point van der Pauw method. The study showed 

that the adopted method of exfoliation and the electropolymerization method used, 

allows obtaining nanocomposite materials. Analyses of FT-IR, TEM and XRD show 

that the clays are exfoliated in the polymer matrix. Thermal analysis of the films 

indicates that the addition of clay reflects an enhancement in the thermal properties 

of the matrix of PPy, but decreases the conductivity of the same. 

 
 
 

Key-words: polypyrrole; montmorillonite; characterization. 
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