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Resumo: Os nanomateriais vêm se mostrando materiais altamente promissores para diversas aplicações tecnológicas. 
Na área da engenharia destacam-se os nanocompósitos poliméricos, que formam uma nova classe de materiais 
compósitos, onde uma nanocarga, ou carga com dimensões nanométricas, se encontra dispersa numa matriz polimérica 
em baixa concentração ou volume. As nanocargas mais comuns são as argilas, que quando adicionadas em quantidades 
inferiores a 5% nos nanocompósitos, causam um aumento significativo nas propriedades destes, tais como, propriedades 
mecânicas, ópticas, magnéticas, de barreira, e principalmente permeabilidade e flamabilidade. Neste contexto, este 
trabalho visou a obtenção de nanocompósitos a matriz polimérica de polianilina (PAni) com diferentes argilas 
comerciais (Cloisite Na+, 10A, 15A, 20A e 30B). A preparação dos nanocompósitos PAni-MMT foi realizada através da 
polimerização in situ da anilina em meio ácido (HCl). Medidas de condutividade elétrica, FT-IR, TGA e difração de 
raios-X foram algumas das técnicas utilizadas para caracterizar os nanocompósitos obtidos. 
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Polyaniline/Clay Conducting Nanocomposites for Use in Protective Coatings 

 
Abstract: Nanomaterials have been shown highly promising materials for various technological applications. In 
engineering, may be noted the polymer nanocomposites, which are a new class of composite materials, where a 
nanoclay, or charge with nanometric dimensions, is dispersed in a polymer matrix at low concentration or volume. The 
clays are more common and when added in quantities less than 5% in the nanocomposites, cause a significant increase 
in these properties, such as mechanical, optical, magnetic barrier, and especially permeability and flammability.  In this 
context, this work aimed at obtaining the polymeric nanocomposites of polyaniline (PAni) with different commercial 
clays (Cloisite Na+, 10A, 15A, 20A and 30B). The preparation of PAni-MMT nanocomposites was performed by in situ 
polymerization of aniline in acidic (HCl). Electrical conductivity measurements, FT-IR, TGA and X- ray diffraction 
were some of the techniques used to characterize the nanocomposites. 
Keywords: Nanocomposite; Conductive polymers; Polyaniline; Clay, Montmorillonite. 
 
 
Introdução 

O uso do prefixo “nano” para designação de alguns materiais significa que estes apresentam pelo 

menos uma dimensão em escala nanométrica, sendo esta inferior a 100 nm [1]. Na área da 

engenharia, dentre os materiais nanoestruturados pode se destacar os nanocompósitos, nos quais 

uma nanocarga ou uma carga com dimensões nanométricas se encontra dispersa numa matriz, em 

baixa concentração ou volume [2,3]. A combinação adequada de dois componentes quimicamente 

distintos leva à formação de materiais híbridos orgânico-inorgânicos com propriedades 

diferenciadas daqueles que lhe deram origem e constituem uma alternativa para a produção de 
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novos materiais multifuncionais, com ampla aplicação. Dentre os diferentes nanocompósitos, os de 

matriz polimérica, denominados nanocompósitos poliméricos, tem recebido grande atenção na área 

acadêmica e industrial, representando o mais recente avanço para a ciência e tecnologia. O interesse 

pela área da nanotecnologia encontra-se nas propriedades especiais apresentadas por esses 

materiais, não apenas por eles possibilitarem a obtenção das propriedades equivalentes à dos 

compósitos tradicionais, mas também por exibirem propriedades especiais únicas. 

As nanocargas mais comuns são as argilas [4], que quando adicionadas em quantidades inferiores a 

5% causam um aumento significativo nas propriedades dos nanocompósitos, tais como, 

propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas, de barreira, e principalmente permeabilidade e 

flamabilidade [5]. As argilas são naturalmente hidrofílicas, o que dificulta a interação e a obtenção 

de uma mistura homogênea com as matrizes poliméricas. A dispersão da argila em uma matriz 

polimérica é conferida por agentes compatibilizantes, como os íons alquilamônio [6].  

A preparação de nanocompósitos poliméricos é realizada por três formas principais: polimerização 

in situ, intercalação do polímero a partir de uma solução e a intercalação no estado fundido [7]. 

Dentre os métodos utilizados para a adição dessas cargas, apenas uma pequena parcela dos 

trabalhos encontrados na literatura versa sobre a preparação desses materiais por polimerização 

intercalativa in situ. Esta polimerização se baseia na síntese do nanocompósito através do 

crescimento das cadeias de polímero a partir do interior das galerias de um silicato, onde o 

catalisador (ou monômero) encontra-se ancorado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 

produzir nanocompósitos poliméricos argila-polianilina, unindo assim as propriedades oferecidas 

pelas nanocargas com as propriedades dos polímeros condutores. Esses nanocompósitos serão 

posteriormente empregados no desenvolvimento de revestimentos protetores contra a corrosão.  

 

Experimental 

Síntese dos nanocompósitos PAni-MMT 

Os nanocompósitos foram preparados de acordo com o procedimento clássico da síntese da PAni. 

Primeiramente a argila montmorilonita (MMT) foi seca em estufa a 80°C por 24 h para retirar a 

umidade.  Em seguida, a argila foi adicionada a uma solução de HCl 1 M contendo o monômero, e 
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deixado sob agitação durante 24 h para promover a substituição do cátion inorgânico pelos íons 

orgânicos da anilina entre as lamelas da argila. A reação de polimerização da anilina foi realizada a 

temperaturas entre -4 e 0oC, durante 8 h. Uma solução consistindo de um agente oxidante 

[(NH4)2S2O8] em  HCl 1 M foi adicionada lentamente à solução contendo o monômero e a argila, 

sob agitação constante. A PAni-MMT obtida foi filtrada e o pó verde obtido foi lavado com água 

destilada e finalmente seco em estufa a 60°C, durante 24 h. 

 

Caracterização dos nanocompósitos PAni-MMT 

As técnicas utilizadas para caracterizar os nanocompósitos obtidos foram FT-IR (equipamento 

Perkin Elmer modelo Spectrum 1000), TGA (equipamento Thermogravimetric Analyzer 

Instruments modelo 2050), condutividade elétrica (equipamento SIGNATONE modelo S-301-6, 

associado a uma fonte Keithley 2400) [8] e difração de raios-X (equipamento Siemens modelo 

D500 com monocromador de grafite). 

 

Resultados e Discussão 

Análises FT-IR 

As amostras de PAni-MMT foram submetidas à análise de FT-IR e para todas elas os espectros 

comprovaram a obtenção dos polímeros desejados. A Fig. 1 mostra os espectros de infravermelho 

para a PAni/HCl pura, PAni-MMT Na+ e PAni-MMT 15A. 

No espectro da PAni/HCl foram observadas duas fortes bandas de absorção em 1560 cm-1 e 1475 

cm-1 atribuídas ao estiramento das ligações C=C do anel aromático dos grupos quinóide (Q) e 

benzenóide (B), respectivamente. Estes valores são semelhantes aos descritos na literatura por 

outros autores que também trabalham na área de polímeros condutores [9,10]. A banda em 1300 

cm-1 é atribuída ao estiramento das ligações C-N-H e a banda em 1134 cm-1 é atribuída à formação 

dos polarons H+N=Q=NH+. Como é possível observar, as bandas presentes no espectro da 

PAni/HCl também estão presentes nos espectros da PAni-MMT Na+ e PAni-MMT 15A, 

confirmando a formação do polímero condutor mesmo com a adição da argila. 
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Figura 1 – Espectros de infravermelho (a) PAni/HCl; (b) PAni-MMT Na+; (c) PAni-MMT 15A 

 

Para todos os outros nanocompósitos obtidos com as diferentes argilas foi observado a formação do 

polímero condutor, com espectros muito semelhantes ao da PAni/HCl. 

 

TGA 

Utilizou-se esta ferramenta para avaliar a estabilidade térmica dos polímeros. Na Fig. 2 são 

apresentados as curvas TGA para a PAni/HCl e para as PAni-MMT Na+ , 15A e 20A. 

Nas curvas TGA abaixo se observa um primeiro evento térmico em aproximadamente 80oC para 

todas as amostras, atribuído à perda de umidade dos polímeros. Na curva TGA da PAni/HCl pode-

se notar claramente um segundo evento iniciando em aproximadamente 175oC que pode ser 

associado à evolução do ácido dopante e degradação de oligômeros. O terceiro evento na curva 

termogravimétrica para este polímero inicia-se em torno de 300oC e está relacionado a um rearranjo 

estrutural onde pode estar ocorrendo quebra nas extremidades da cadeia. O quarto evento, 

iniciando-se em aproximadamente 500oC  está associado à degradação  da cadeia polimérica [11]. 

Os eventos observados para os nanocompósitos PAni-MMT Na+, PAni-MMT 15A e PAni-MMT 

20A são muito semelhantes aos do polímero puro, visto que o polímero é o mesmo em todos os 

nanocompósitos, ou seja, PAni/HCl. 
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Figura 2 – Curvas TGA da PAni /HCl, PAni-MMT Na+, Pani-MMT 15A e PAni-MMT 20A 

 

Comportamento semelhante foi observado para os nanocompósitos onde se adicionou as argilas 

MMT 10A e 30B. As análises termogravimétricas indicam que os nanocompósitos sintetizados 

podem ser utilizados em aplicações onde a temperatura esteja abaixo de aproximadamente 200oC, 

que é a temperatura de início de degradação dos polímeros. 

 

Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica obtida para a PAni/HCl foi de 83 S.cm-1. Para os nanocompósitos a 

condutividade elétrica foi de 62 S.cm-1 para as PAni-MMT obtidas com as argilas Na+, 15A e 20A  

e 61 S.cm-1 para as PAni-MMT obtidas com as argilas 10A e 30B. Observou-se que a adição da 

argila ocasionou uma leve diminuição na condutividade, como era esperado, devido à presença de 

cargas isolantes entre as cadeias poliméricas. Porém, pode-se afirmar que os nanocompósitos 

continuam com uma excelente condutividade elétrica.  

 

Difração de Raios-X 

A Fig. 3 apresenta os difratogramas de raio-X obtidos para a argila Cloisite Na+ e para os polímeros 

PAni/HCl e PAni-MMT Na+. É possível visualizar os principais sinais característicos da Cloisite 
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Na+ em torno de 2θ = 7.65° e 2θ = 19.8° [12]. Nota-se que o difratograma da PAni-MMT Na+ é 

muito semelhante ao do polímero puro (PAni/HCl), apresentando somente um pequeno sinal em 

torno de 2θ = 6.65° que pode ser atribuído à argila. Esse sinal sofreu uma diminuição de intensidade 

e um ligeiro deslocamento para ângulos menores, evidenciando que a argila foi intercalada pelo 

polímero e praticamente toda esfoliada. Análises de microscopia eletrônica de transmissão 

confirmarão os resultados obtidos. 

 

Figura 3 – Difratogramas de raios-X 

 

Para todos os outros nanocompósitos sintetizados com as diferentes argilas obtiveram-se resultados 

semelhantes. 

 

Conclusões 

Através da análise dos resultados pode-se afirmar que é possível obter nanocompósitos PAni-MMT 

pelo método de síntese química. Os difratogramas de raios-X evidenciaram a esfoliação da argila 

pelas cadeias da PAni e a formação do nanocompósito PAni-MMT. A condutividade dos 

nanocompósitos apresentaram valores inferiores ao da PAni/HCl, o que era esperado, pois a argila é 

um meio isolante.  

 

Agradecimentos 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 10 20 30 40 50

C
o

n
ta

g
e
n

s

2 °

Cloisite Na+

PAni/HCl

PAni-MMT Na+

2θθθθ° 

1307



 

Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

Os autores agradecem a CAPES/PNPD e CNPq pelo apoio financeiro. 

 

Referências Bibliográficas 

                                              
1. L.J. Lee; C. Zeng; X. Cao; X. Han; J. Shen; G. Xu Composites Science and Technology 2005, 65, 

2344. 

2. J.H. Koo, Polymer Nanocomposites: Processing, Characterization, and Applications, McGraw-

Hill, USA, 2006. 

3. L.A. Utracki, Clay – Containing Polymeric Nanocomposites, Rapra Technology Limited, Vol. 

1,UK, 2004. 

4. J. Konta Applied Clay Science 1995, 10, 275. 

5. R.A. Vaia; G. Price; P.N. Ruth; H.T. Nguyen; J. Lichtenhan Applied Clay Science 1999, 15, 67. 

6. M. Biswas; S.S. Ray Advances in Polymer Science 2001, 155, 167. 

7. S.-J. Park; D.-I. Seo; J.-R. Lee Journal of Colloid and Interface Science 2002, 251, 160. 

8. F.M. Smits The Bell System Technical. J. 1958, 710. 

9. K.S. Ho; K.H. Hsieh; S.K. Huang; T.H. Hsieh Synthetic Metals 1999, 107, 65. 

10. L. Wen; N.M. Koncherginsky Synthetic Metals 1999, 106, 19. 

11. A.F. Baldissera, Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008. 

12. D. Aradilla; F. Estrany; D.S. Azambuja; M.T. Casas; J. Puiggali; C.A. Ferreira; C. Alemán 

European Polymer Journal 2010, 46, 977. 

1308




