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Resumo: Ao longo da última década, nanocompósitos poliméricos vêm atraindo grande atenção da comunidade 
científica e industrial. Este fato se deve à notável melhora em inúmeras propriedades que estes novos materiais 
apresentam com uma pequena quantidade de nano-reforços. Neste trabalho foram sintetizados via polimerização in situ 
nanocompósitos de polimetacrilato de metila e poliestireno reforçados com hidróxido duplo lamelar, o qual foi 
intercalado com dodecil sulfato de sódio. Os nanocompósitos obtidos foram caracterizados e comparados através de 
ensaios de difração de raios X, análise termogravimétrica e teste de inflamabilidade. Os resultados obtidos através da 
análise difração de raios X mostraram que os nanocompósitos produzidos apresentaram uma boa dispersão global do 
reforço, sugerindo uma morfologia esfoliada, os resultados da análise termogravimétrica e do teste de inflamabilidade 
expõem que o nanocompósito de poliestireno/ hidróxido duplo lamelar produzido apresentou melhores propriedades de 
estabilidade térmica e inflamabilidade quando comparado com o polímero puro. 
Palavras-chave: Nanocompósitos, Poliestireno, Polimetacrilato de metila, Hidróxido duplo lamelar. 
 
Polymethyl methacrylate and polystyrene with layered double hydroxide nanocomposites: In Situ 

synthesis, morphology and thermal properties.  
Abstract: Over the past decade, polymer nanocomposites have attracted interest, both in industry and in academia, 
because they often exhibit remarkable improvement in their properties when compared with pure polymer or 
conventional micro and macro-composites using low levels of reinforcements. In this work polymethyl methacrylate 
and polystyrene reinforced with layered double hydroxide, which was intercalated with sodium dodecyl sulfate were 
synthesized by in situ bulk polymerization. The nanocomposites were characterized and compared by X-ray diffraction, 
thermogravimetric analysis and flammability test. The X-ray diffraction demonstrated that synthesized nanocomposites 
showed a high global dispersion of layered double hydroxide, suggesting exfoliated morphology. The result of 
thermogravimetric analysis and flammability test for synthesized polystyrene/ layered double hydroxide nanocomposite 
presented a significant improvement in thermal stability and flammability property when compared with pure polymer. 
Keywords: Nanocomposites, Polystyrene, Polymethyl methacrylate, layered double hydroxide.   
 
Introdução 

Os nanocompósitos são materiais híbridos em que pelo menos um dos componentes tem 

dimensões nanométricas. Tal como acontece nos compósitos tradicionais, um dos componentes 

serve de matriz, na qual as partículas do segundo material se encontram dispersas [1, 2].  

Nos últimos anos, o interesse pelos nanocompósitos de matriz polimérica vem crescendo 

acentuadamente em todos os campos. De acordo com pesquisa publicada pelo grupo Freedonia, o 

mercado mundial de nanocompósitos poliméricos em 2002 movimentou valores em torno de 15 

milhões de dólares, já em 2007 esse valor teve um salto para 275 milhões de dólares. Estima-se que 
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em 2020 o mercado mundial de nanocompósitos poliméricos chegue a movimentar valores de 15,5 

bilhões de dólares. 

Entre os diferentes tipos de reforços lamelares, destacam-se os hidróxidos duplos lamelares 

(HDL’s) também denominados argilas aniônicas do tipo hidrotalcita. Estes materiais apresentam 

uma estrutura semelhante à da brucita (Mg(OH)2), podem ser sintetizados por meio de rotas 

relativamente simples a um custo relativamente baixo, com controle de tamanho e uniformidade na 

distribuição de tamanhos das partículas [2, 3].  

Para a produção dos nanocompósitos existem algumas rotas já conhecidas e a polimerização 

in situ é particularmente interessante, uma vez que possibilita uma distribuição mais homogênea do 

reforço inorgânico na matriz orgânica (em um polímero fundido, a distribuição do reforço não é 

homogênea devido à alta viscosidade do meio e também as agregações das partículas nanométricas 

são difíceis de serem evitadas), o que é de fundamental importância para a preparação de materiais 

de alta qualidade [4]. No presente trabalho foi desenvolvida a síntese, caracterização e comparação 

dos nanocompósitos formados de polimetacrilato de metila (PMMA) e poliestireno (PS) com 

hidróxido duplo lamelar (HDL - ZnAl) intercalado com dodecil sulfato de sódio (DDS) por 

polimerização in situ. 

Experimental 

Materiais 

Dodecil sulfato de sódio (DDS) (C12H25SO4Na) (Synth), cloreto de zinco (ZnCl2) e cloreto 

de alumínio (AlCl3) (Ecibra), hidróxido de sódio (NaOH) (Fmaia), cloreto de cálcio (CaCl2) 

(Ecibra), monômero (estireno e metacrilato de metila) com 99% de pureza (Sigma – Aldrich) e Tert 

- Butilperóxido-2- Etilhexil Carbonato (TBEC) (Sigma – Aldrich). 

Métodos 

O HDL foi sintetizado pelo método de co-precipitação. Para início desta síntese, foram 

adicionados ao reator DDS e água deionizada. Logo após foi adicionada lentamente ao reator (gota 

a gota) uma solução de sais, composta por cloreto de zinco e cloreto de alumínio. Simultaneamente, 

adicionou-se uma solução básica formada por água deionizada e hidróxido de sódio, com o objetivo 

de controlar o pH do meio reacional, de tal forma que ele ficasse em torno de 10. Os reagentes 

permaneceram em agitação constante durante sete horas para a cristalização e crescimento dos 

cristais do HDL. Todo esse processo de síntese também foi acompanhado por um controle de pH, 

temperatura (35°C) e atmosfera de nitrogênio para manter o sistema inerte. 

Para a síntese dos nanocompósitos foi utilizada a polimerização em massa via radical livre. 

A primeira tarefa realizada antes do procedimento experimental de polimerização é a purificação do 
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monômero. O monômero foi lavado por três vezes com uma solução de NaOH e três vezes com 

água deionizada. Depois de lavado, este monômero foi seco com CaCl2. Para a polimerização dos 

polímeros puros foram utilizados os respectivos monômeros (estireno e metacrilato de metila) e 

iniciador já para os nanocompósitos foram utilizados os mesmos monômeros e iniciador com o 

acréscimo do HDL (1% em massa). As reações de polimerização em massa para a produção do PS 

puro e do seu nanocompósito foram realizadas em ampolas e ocorreram em um regime de batelada 

a uma temperatura de 125°C durante um período de quatro horas em um banho com circulação de 

fluido. Para o polimetacrilato de metila e seu nanocompósito foi utilizada uma temperatura de 95°C 

durante um período de duas horas também em um banho com circulação de fluido. Nestas reações o 

iniciador TBEC foi utilizado na concentração de 0,0029 mol/L para a reação com o estireno e 0,04 

mol/L para o metacrilato de metila. 

Caracterização 

Para caracterização dos materiais deste trabalho foram utilizadas as técnicas de difração de raios X 

(DRX), através de um equipamento da marca Shimadzu, modelo XRD 7000. Este equipamento 

utilizou um cátodo de cobre com comprimento de onda 1,5406 Å, potência da fonte de 40 kV e 

corrente de 30 mA. A velocidade de varredura utilizada foi de 0,02° a cada 30 segundos e a faixa 

varrida foi de (2θ) 1,5° até 70°. As medidas de análise termogravimétrica (TGA) foram realizadas 

no equipamento da marca Universal, modelo V2.3. Neste ensaio foi utilizada uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min. Utilizou-se uma faixa de aquecimento da temperatura ambiente de 25°C 

até 600°C. Para o teste de chama foi realizado um teste similar ao descrito pela UL 94 HB, teste de 

inflamabilidade, com modificação no corpo de prova devido à escassez de material, obtido por 

síntese em ampola.  

Resultados e Discussão 

DRX 

 A análise de DRX foi realizada no HDL sintetizado, nos polímeros puro e seus respectivos 

nanocompósitos nas composições consideradas (Fig. 1). Por meio do difratograma é possível 

verificar e confirmar a cristalinidade e a estrutura lamelar do HDL produzido, com a observação de 

uma série de picos basais, característico para esse tipo de composto. Com os picos basais deste 

HDL e a lei de Bragg, foi calculado seu o espaçamento basal (d) de 26,59 Å. O valor do 

espaçamento basal para hidrotalcita é de 7,6 à 7,8 Å, podendo variar dependendo do grau de 

hidratação do material. Assim, por meio destes valores, fica evidenciado que o HDL sintetizado 

realmente sofreu modificação e, como consequência desta modificação, ocorreu o aumento do 
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espaçamento basal, uma vez que o resultado obtido (26,59 Å) é consideravelmente maior do que os 

referenciados para um HDL sem modificação (hidrotalcita) [5, 6]  

Os difratogramas para os polímeros puro e seus respectivos nanocompósitos apresentados na 

Fig. 1 mostraram que os nanocompósitos sintetizados apresentam seus difratogramas iguais ou 

muito próximos ao dos polímeros puro, sem picos basais que caracterizem uma estrutura cristalina 

de longo alcance, demonstrando assim uma boa dispersão global do HDL (ZnAl) nos 

nanocompósitos sintetizados, esta boa dispersão sugeri a possibilidade de um processo de 

delaminação do HDL nas matrizes poliméricas, formando nanocompósitos de possível morfologia 

esfoliada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Difratogramas de raios-X do HDL/ DDS (ZnAl), PS puro, PMMA puro e nanocompósitos 

formados por PS/ ZnAl (1%) e PMMA/ ZnAl (1%). 

TGA 

 Por meio da analise de TGA (Fig. 2) é possível comparar a estabilidade térmica dos 

nanocompósitos sintetizados com os polímeros puros. Para o nanocompósito de PS é possível 

observar que a degradação deste ocorre de forma mais lenta, provavelmente devido à interação 

entre o polímero e as lamelas do HDL. Com esta interação entre reforço e matriz, este material 

apresenta uma maior resistência à difusão de oxigênio e compostos voláteis [6-9]. Quando se utiliza 

50% de perda de massa como ponto de comparação entre os materiais, são obtidos os seguintes 

resultados: para a análise realizada no poliestireno puro no ponto de comparação, foi obtido um 

valor de 410 °C, neste mesmo ponto de comparação para o nanocompósito de PS/ZnAl com 1% foi 

obtido um valor de 425°C. Assim o nanocompósito apresentou um aumento de 15°C.  

Para o nanocomposito de PMMA/ZnAl é possível observar que a temperatura inicial de 

degradação é bastante parecida com aquela encontrada para o PMMA puro, todavia quando é 

selecionado um ponto de comparação, 50% de perda de massa, percebe-se que o nanocompósito 

apresenta temperatura de degradação inferior ao PMMA puro, neste ponto o PMMA puro apresenta 
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um valor de 313°C, enquanto o nanocompósito mostrou 302°C, uma diferença de 11°C. Entretanto 

quando se observa valores de degradação maiores, a partir de 70% de perda de massa, pode-se notar 

que o nanocompósito apresenta temperaturas maiores do que o PMMA puro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curvas de TGA para PS puro, PMMA puro e nanocompósitos formados por PS/ ZnAl (1%) e 

PMMA/ ZnAl (1%). 

Teste de Inflamabilidade 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Teste de inflamabilidade.  

Neste ensaio o material é sujeito a condições extremas, sendo colocado em contato direto 

com a chama e, a partir de um tempo de ignição, é medido o tempo de combustão da amostra. Este 

ensaio foi realizado com o objetivo de comparar a inflamabilidade dos polímeros puros e dos 

nanocompósitos sintetizados. A Fig. 3 mostra a diferença obtida do grau de queima do PS e PMMA 

puros e dos nanocompósitos sintetizados. Através dos resultados obtidos para o teste comparativo 

de inflamabilidade, foi possível verificar que o nanocompósito de PS/ZnAl apresentou melhora na 

propriedade de inflamabilidade, fato que não aconteceu com o nanocompósito de PMMA/ZnAl. 

Para o nanocomposito de PS/ZnAl foi obtido um resultado de 26,61% de diferença, ou seja, o 

nanocompósito com 1% de HDL em sua composição queima 26,61% a menos que o PS puro. Já o 

nanocompósito de PMMA/ZnAl apresentou uma queima mais rápida do que o PMMA puro, foi 

obtido um resultado de 33,90% de diferença, ou seja, o nanocompósito com 1% de HDL em sua 

composição queimou 33,90% mais rápido do que o PMMA puro. 
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Conclusões 

Neste trabalho foram sintetizados HDL intercalados com DDS, PS puro, PMMA puro, 

nanocompósitos de PS/ZnAl e PMMA/ZnAl com 1% em massa. Os nanocompósitos deste trabalho 

foram caracterizados por ensaios de DRX, TGA e teste de inflamabilidade. Através do ensaio de 

DRX os nanocompósitos sintetizados apresentaram estrutura ou morfologia que sugere uma 

esfoliação. Na análise de TGA e no teste de inflamabilidade o nanocompósito formado por PS/ZnAl 

apresentou, na composição sintetizada, uma melhor estabilidade térmica bem como propriedade de 

inflamabilidade quando comparado com o poliestireno puro, contudo para o nanocompósito 

formado por PMMA/ZnAl a estabilidade térmica no ponto selecionado para comparação, 50% de 

perda de massa, e a propriedade de inflamabilidade apresentou resultados inferiores ao do PMMA 

puro, todavia especificamente ao longo da curva de TGA em alguns pontos o nanocompósito 

apresentou resultados melhores do que o PMMA puro. Em uma simples comparação entre 

nanocompósitos de PS/ZnAl e PMMA/ZnAl é possível observar que a princípio os dois sugerem 

apresentar um morfologia esfoliada, contudo nos ensaios de TGA e inflamabilidade o PS se 

mostrou melhor que o PMMA, uma vez que apresentou ganhos comparado ao polímero puro, este 

resultado encontrado para o PMMA pode ser atribuído a uma menor interação (afinidade) entre 

polímero e HDL.  
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