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Resumo: Nanocompósitos baseados nos monômeros acrilato de butila e estireno foram sintetizados através do processo 

de polimerização em miniemulsão via radical livre.  Uma solução aquosa de nanopartículas de prata foi sintetizada e 

incorporada como fase contínua (aquosa) à fase dispersa (óleo). A esta mistura foi acrescida o agente hidrófobo 

hexadecano e submetida à estabilização termodinâmica por ultrassom. Os filmes de nanocompósitos foram 

caracterizados por FTIR e XRF e suas propriedades térmicas avaliadas por DS
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Characterization of nanocomposites

Abstract: Nanocomposites based on butyl acrylate and 

radical polymerization in miniemulsion. An aqueous solution of silver nanoparticles was

as the continuous phase (aqueous) to the dispersed phase

hexadecane and subject to thermodyna

characterized by FTIR and XRF and their 
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Introdução  

Emulsões são sistemas heterogêneos metaestáveis de dois líquidos imiscíveis, em que um fluido 

(fase dispersa) é disperso em outro fluido (fase contínua) por meio de agitação mecânica, 

homogeneizadores de alta pressão ou ultrassom utilizando um terceiro componente, chamado de 

agente emulsificante para estabilizar o sistema

destas polimerizações pode-se citar: borrachas sintéticas, tintas, adesivos, aditivos

têxteis, tratamento de couro, modificadores de impacto para matrizes de plásticos e em diversas 

aplicações farmacêuticas, como em exames de diagnósticos e sistemas de liberação de 

medicamentos. O rápido aumento da aplicação destes processos 

ambiental e regulamentações governamentais para substituir sistemas baseados em solventes 

orgânicos por produtos feitos com água como dispersante, bem como pelo fato das polimerizações 

em meio disperso terem propriedades 

mercado. Atualmente, são conhecidas pelo menos três diferentes técnicas de po

emulsão: macroemulsão, microemulsão e miniemulsão. 

rasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outub

CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS PRO
PARTIR DE MINIEMULSÃO AQUOSA CONTENDO 

NANOPARTÍCULAS DE PRATA 
Mílvia O. Reis1*, Rodrigo L. Oréfice1  

Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Engenharia-Bloco 2.

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais-sala 2233. Av. Antônio Carlos, 6627

Pampulha, 31.270-901 - Belo Horizonte - MG – milviareis@yahoo.com.br

 

Nanocompósitos baseados nos monômeros acrilato de butila e estireno foram sintetizados através do processo 

via radical livre.  Uma solução aquosa de nanopartículas de prata foi sintetizada e 

quosa) à fase dispersa (óleo). A esta mistura foi acrescida o agente hidrófobo 

hexadecano e submetida à estabilização termodinâmica por ultrassom. Os filmes de nanocompósitos foram 

caracterizados por FTIR e XRF e suas propriedades térmicas avaliadas por DSC e TGA.  

Nanopartículas de prata, estireno, acrilato de butila, miniemulsão. 

nanocomposites produced from aqueous miniemulsion containing silver 

nanoparticles.  

Nanocomposites based on butyl acrylate and styrene monomers were synthesized through the process of free 

miniemulsion. An aqueous solution of silver nanoparticles was synthesized and incorporated 

as the continuous phase (aqueous) to the dispersed phase (oil). To this mixture was added the hydrophobic agent 

subject to thermodynamic stabilization by ultrasonification. The nanocomposites

characterized by FTIR and XRF and their thermal properties evaluated by DSC and TGA. 
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Emulsões são sistemas heterogêneos metaestáveis de dois líquidos imiscíveis, em que um fluido 

(fase dispersa) é disperso em outro fluido (fase contínua) por meio de agitação mecânica, 

de alta pressão ou ultrassom utilizando um terceiro componente, chamado de 

e para estabilizar o sistema. Como exemplo da larga variedade de aplicações 

se citar: borrachas sintéticas, tintas, adesivos, aditivos

têxteis, tratamento de couro, modificadores de impacto para matrizes de plásticos e em diversas 

aplicações farmacêuticas, como em exames de diagnósticos e sistemas de liberação de 

O rápido aumento da aplicação destes processos na indústria é devido ao interesse 

ambiental e regulamentações governamentais para substituir sistemas baseados em solventes 

orgânicos por produtos feitos com água como dispersante, bem como pelo fato das polimerizações 

em meio disperso terem propriedades únicas que vão ao encontro das grandes necessidades do 

mercado. Atualmente, são conhecidas pelo menos três diferentes técnicas de po

: macroemulsão, microemulsão e miniemulsão. A polimerização em miniemulsão é 

tubro de 2011. 
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(fase dispersa) é disperso em outro fluido (fase contínua) por meio de agitação mecânica, 
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se citar: borrachas sintéticas, tintas, adesivos, aditivos para papéis e 

têxteis, tratamento de couro, modificadores de impacto para matrizes de plásticos e em diversas 

aplicações farmacêuticas, como em exames de diagnósticos e sistemas de liberação de 
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intermediária entre a microemulsão e a macroemulsão, pois freqüentemente utiliza-se algum tipo de 

coestabilizante ou hidrófobo para formar uma dispersão estável [1]. A preparação de nanohíbridos 

orgânicos-inorgânicos em forma de emulsão tem destaque devido à facilidade em sua 

processabilidade. Para aplicações como recobrimentos e adesivos, a polimerização em emulsão é 

uma das melhores rotas para produzir nanocompósitos, especialmente os baseados em polímeros 

acrílicos e estirênicos [2]. Dentre os compostos inorgânicos, nanopartículas metálicas tem sido 

extensivamente investigadas devido a suas raras propriedades físicas e químicas e amplo potencial 

de aplicação, especialmente nanopartículas de prata, que podem ser usadas como catalisadores, 

biossensores, bactericidas, etc. Tendo em vista as várias vantagens tanto de miniemulsões como 

nanopartículas de prata em polímeros, neste trabalho foram investigadas as propriedades de 

nanocompósitos sintetizados a partir do processo de miniemulsão aquosa contendo nanopartículas 

de prata. 

 

Experimental 

Síntese da solução de nanopartículas de prata 

 

O método utilizado neste trabalho para a produção das nanopartículas de prata consiste na redução 

química de nitrato de prata (AgNO3) com borohidreto de sódio (NaBH4), segundo a Eq. 1. As 

concentrações iniciais das soluções de AgNO3 e NaBH4 foram de  0,001mol.L
-1

[3]. Preparou-se uma 

amostra com as características indicadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características das soluções de AgNO3 e NaBH4. 

Volume de 

AgNO3 (mL) 

 

Volume de 

NaBH4 (mL) 

 

Concentração final de AgNO3 

(10
-5

 mol.L
-1

) 

Concentração final de NaBH4 

(10
-5

 mol.L
-1

) 

15 85 15 85 

 

 

Síntese dos látices 

 

As reações de síntese dos látices poliméricos foram conduzidas em processo batelada. Produziram-

se quatro amostras A, B, C e D. Em todas elas, a proporção em massa dos monômeros acrilato de 

butila, estireno, ácido acrílico e trietilenoglicol dimetacrilato mantiveram-se constante 

(48:47:4,9:0,1). A fase dispersa (mistura de monômeros) foi misturada à fase aquosa, constituída 
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por água deionizada nas amostras A e C e pela solução de nanopartículas de prata nas amostras B e 

D através de agitação mecânica. Hexadecano (5% m/m em relação aos monômeros) foi o agente 

hidrófobo escolhido e lauril sulfato de sódio (0,5% m/m) e nonilfenol 30 EO (2,0% m/m), os 

surfactantes adicionados. Estas misturas foram submetidas à agitação de alta eficiência por 

ultrassom durante 8 min, em banho de gelo, para evitar a polimerização por aquecimento e 

imediatamente conduzidas ao reator, do tipo balão de vidro tritubulado, com sistema de purga de N2 

para eliminar a presença do inibidor O2. O iniciador perssulfato de amônio foi adicionado após o 

sistema atingir 80°C, para dar início ao processo de polimerização por radical livre. A reação foi 

conduzida a esta temperatura durante 5h. Produziram-se látices com teores de sólidos de 25% 

(amostras A e B) e 45% (amostras C e D) em massa. A conversão foi de aproximadamente 90% ao 

final dos experimentos. Os filmes de nanocompósitos foram obtidos por vazamento dos látices em 

moldes de polipropileno e secos em estufa a aproximadamente 60°C por 48h. Esses foram 

caracterizados por Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), 

analisados no aparelho Thermo Nicolet Nexus 470 FT-IR da Thermo Electron Corporation, 

submetidos à análise direta por Reflectância Total Atenuada (ATR). Os espectros de Raios X foram 

coletados em um Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X (FRX) por Energia 

Dispersiva Shimadzu, modelo EDX-720, equipado com tubo de raios-X de Rh. Análises térmicas 

foram conduzidas no calorímetro 2920 Modulated DSC e no analisador termogravimétrico modelo 

TGA 2950 Hi Res, ambos da TA Instruments sob atmosfera inerte de nitrogênio com vazão de 

50mL/min e massa de amostra com cerca de 10mg.  

 

Resultados e Discussão  

Os espectros FTIR das amostras (Fig. 1) exibiram uma banda de absorção de grande intensidade em 

torno de 1730cm
-1

 (estiramento C=O), característica de grupos éster e caracterizam uma resina 

acrílica nas mesmas. A presença de uma estrutura aromática, característica de estireno, foi 

facilmente visualizada pelas bandas de estiramento ou deformação axial de C-H de aromáticos, que 

ocorreram entre 3100cm
-1

 e 3000cm
-1

. Além dessas, absorções em 1453cm
-1

, 1493cm
-1

 e 1600cm
-1

, 

também características de compostos aromáticos, foram observadas [4]. Os espectros apresentaram 

bandas de absorção relativas às vibrações de deformação angular fora do plano de C-H a 760 e 

700cm
-1

, reforçando a possível presença de um copolímero estireno/acrílico. A ausência de bandas 

em 1635cm
-1

, associadas com estiramento C=C indica a conversão de C=C em ligações C-C e 

sugere que a reação de polimerização foi bem sucedida. As nanopartículas obtidas a partir da 

referida rota de síntese apresentaram tamanhos predominantemente menores do que 20nm [3]. Nos 
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espectros de XRF das amostras B e D observados na Fig. 2, verificou-se um pequeno pico em 22.16 

keV correspondente a radiação Kα da prata (retirada de um elétron da camada K do elemento e 

saída de um elétron da camada L para ocupar esta posição). A presença desta radiação indica a 

incorporação da prata nas matrizes poliméricas das amostras produzidas com a solução de 

nanopartículas.  

 

Figura 1: Espectros FTIR das amostras A, B, C e D. 
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Figura 2: Espectros de fluorescência de Raios X 

  

Nas curvas de DSC, mostradas na Fig. 3, foi possível observar um ligeiro aumento na temperatura 

de transição vítrea nas amostras B e D que pode estar vinculado à presença de interações entre as 

cadeias do polímero e as nanopartículas de prata, reduzindo a mobilidade das cadeias poliméricas e 

promovendo a formação de regiões de imobilidade ou mobilidade restrita ao redor das regiões 

preenchidas com as nanopartículas [5]. De acordo com as análises termogravimétricas, todos os 

copolímeros apresentaram perfis de perda de massa semelhantes, decompondo-se termicamente em 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

D

C

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

Numero de Onda (cm
-1
) 

A

B

2069



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

apenas um estágio. As curvas TG das amostras podem ser visualizadas na Fig. 4. A adição das 

nanopartículas de prata ocasionou ligeiro aumento na estabilidade térmica dos nanocompósitos. A 

temperatura de início de perda de massa ou temperatura inicial de degradação foi deslocada para 

valores superiores nas amostras B e D. As diferenças podem ser mais claras observando-se as 

curvas DTG na Fig. 5. O pequeno aumento é devido à pequena quantidade de prata adicionada às 

formulações. A redução da mobilidade nestas amostras, evidenciadas pelo aumento da Tg e 

conseqüentemente uma maior restrição aos movimentos macromolecurales podem ter contribuído 

para uma menor dissipação da energia térmica, aumentando assim a temperatura de inicio de 

degradação. Em todas as amostras, praticamente toda a massa (99%) foi perdida em temperaturas 

próximas a 600°C. Os valores de Tg e das temperaturas de inicio de degradação estão descritos na 

Tabela 2.  
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Figura 3: Curvas DSC para as amostras A, B, C e D referente ao segundo aquecimento a taxa de 20ºC/min.  
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Figura 4: Curvas TG dos copolímeros. Razão de aquecimento de 10ºC/min. 
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Figura 5: Curvas DTG dos copolímeros. 

 

Tabela 2: Características térmicas dos materiais. 

Nanocompósito Transição Vítrea (°C) T início degradação (°C) 

A 13,8 386 

B 16,5 391 

C 13,6 387 

D 17,2 398 

 

Conclusões  

Os experimentos de FTIR e FRX mostraram a eficiência do processo de copolimerização e 

evidenciaram a incorporação da prata nas matrizes poliméricas. Os resultados obtidos por meio das 

análises de DSC e TGA indicaram ligeira estabilização térmica nas amostras produzidas a partir da 

solução da nanopartículas de prata.  
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