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Resumo: A síntese de nanocompósitos híbridos, como polianilina/montmorilonita (Pani/MMT), alia a processabilidade 

e condutividade elétrica deste polímero com as propriedades mecânicas de um material cerâmico trazendo uma 

infinidade de novas possibilidades para uso em alta tecnologia, consumo e na indústria. Tendo isto em vista, buscou-se, 

modificar e caracterizar a argila sódica através da polimerização da polianilina. A caracterização foi feita por difração 

de raios-x, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fouier (FTIR) e espectroscopia por impedância. 

Através das análises de DRX, pode-se inferir que houve o deslocamento interplanar de 12,4Ӑ (montmorilonita sódica 

pura) para 15,6Ӑ, isto se dá, devido á troca catiônica dos íons de Na
+
 por íons de anilinium, possibilitando a 

polimerização da Pani intercalada com os platelets de MMT. Pela análise de FTIR pode-se detectar a presença dos 

grupos funcionais característicos de ambos os compostos no nanocompósito sintetizado. Através de testes de 

condutividade e impedância pode-se inferir que a adição de polianilina diminui o comportamento resistivo da argila e 

torna possível a condução elétrica.  
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STUDY OF SODIUM CLAY MODIFICATION THROUGH POLYANILINE 

POLYMERIZATION 

Abstract:  

The synthesis of hybrids nanocomposites, such as polyaniline/montmorillonite (Pani/MMT), combines the 

processability and electrical conductivity of this polymer with the mechanical properties of a ceramic material bringing 

a multitude of new possibilities for use in high-tech, consumer and industry. With this in mind, we sought to 

characterize and modify sodium clay through polymerization of polyaniline. The characterization was carried out by X-

ray diffraction, infrared spectroscopy by Fouier transformed (FTIR) and spectroscopy by impedance. Through the XRD 

analysis, it could be inferred that there was a interplanar displacement from 12,4Ӑ (pure sodium montmorillonite) to 

15,6Ӑ due to the cation exchange of Na + ions by the anilinium ions, allowing the polymerization interspersed with 

Pani MMT platelets. By FTIR analysis, presences of the characteristic functional groups of both compounds are 

detected in the synthesized nanocomposite. Through conductivity and impedance tests it is concluded that the addition 

of polyaniline decreases the resistive behavior of clay and the electrical conduction becomes possible. 
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Introdução  

Nanocompósitos poliméricos são uma classe de compósitos, no qual argilas ou outros tipos 

de reforços em escala nanométrica são dispersos em uma matriz polimérica em baixa concentração 

ou volume [1]. Alguns nanocompósitos contendo polímeros orgânicos condutores são interesse de 

uma grande gama de áreas, resultando em aplicações como eletrocromismo, eletroluminescência, 

sensores, proteção contra corrosão e sistemas de armazenamento de energia [2]. Polímeros 

intrinsicamente condutores, como a polianilina, podem combinar as propriedades mecânicas e 

processabilidade dos polímeros convencionais com o comportamento ótico, magnético e elétrico 

próximo ao dos metais e semicondutores inorgânicos [3]. A polianilina (Pani) é um polímero de 

natureza oxidativa mista composta de unidades benzenóides reduzidas e quinóides oxidadas [4]. 

Esta característica permite que esse material mude de uma forma condutora para uma forma 

resistiva quando submetido a certas condições experimentais e, também, responder bem a dopagem. 

Além disso, apresenta baixo custo, boa processabilidade e estabilidade química em condições 
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ambientais. [3].  Porém, quando aquecida sua condutividade diminui o que limitaria seu uso, por 

exemplo, em capacitores e baterias. Também são hidrofóbicas, as cadeias poliméricas tendem a 

emaranhar-se em água, necessitando de meio ácido ou agentes dopantes em sua sintetização. [5] 

As argilas do tipo montmorilonita (MMT) são abundantemente utilizadas devido ao seu 

baixo custo, boa resistência térmica, mecânica e permeabilidade. Sua estrutura, baixa carga negativa 

por unidade celular e ligações fracas (forças de Van der Waals) entre seus platelets permitem que 

estas camadas se expandam quando intercaladas com cátions, solventes orgânicos e polímeros. Ou 

seja, uma de suas principais características é a habilidade de ser intercalável eficientemente. São 

usualmente utilizadas em quantidades abaixo de 5%, acima desta concentração a intercalação do 

material é dificultada. Ainda assim, são capazes de melhorar as propriedades mecânicas, ópticas, 

magnéticas, de barreira, permeabilidade e resistência térmica e à chama de suas matrizes 

consideravelmente [1, 6]. Um desafio é realizar a troca catiônica entre o íon de Na
+ 

pelo íon de 

anilinium e polimerizar a polianilina entre estes platelets.  

Portanto, o objetivo desde trabalho foi polimerizar a polianilina entre os plateletes da argila 

montmorilonita e caracterizar as propriedades elétricas desta argila modificada. A polimerização foi 

realizada por intercalação, método que consiste no crescimento das cadeias poliméricas entre as 

camadas da argila [1]. Estas camadas inorgânicas servem como molde resultando em um efeito 

sinergético que leva á estruturas com propriedades diferentes das suas partes em individual, por 

exemplo, um alto nível da ordem da estrutura e consequentemente alta anisotropia da condutividade 

elétrica e alta estabilidade térmica e oxidativa [7]. Através disso, pode-se aliar a condutividade da 

polianilina às boas propriedades mecânicas e térmicas da argila.  

 

Experimental  

A síntese do nanocompósito de Pani-MMT foi feita por polimerização in situ da anilina em 

meio ácido [7]. Foram adicionados 5g de montmorilonita sódica (MMT Na
+
) Cloisite

®
 Na

+
, 

fornecida pela empresa Southern Clay, em 250 ml de água deionizada. A mistura foi agitada 

magneticamente em refluxo por 2h a 80°C. Em seguida, foram acrescentados 1ml de anilina e 3ml 

de HCl concentrado à solução, que ficou novamente em refluxo e aquecimento, sob agitação por 6h. 

Para a polimerização, foram dissolvidos 2,86g de perssulfato de amônio em 50ml de HCl 1M. Esta 

solução foi pingada lentamente na mistura anterior ainda em agitação por 3h em banho de gelo. 

Posteriormente, o material foi filtrado e lavado, mantendo pH = 2 e secado a 60°C em estufa à 

vácuo por 12h.  Os equipamentos utilizados para a realização deste experimento foram agitador 

magnético IKA
®
 C-Mag HS7, papel filtro do tipo Quanty JP40 (18,5cm de diâmetro) e estufa 

microprocessada de secagem a vácuo Quimis Q819V. 

A análise de difratometria de raio-X (DRX) foi usada na verificação de aumento de 

espaçamento interplanar dos platelets de argila no plano d001, a taxa de varredura aplicada foi de 

2º/min em intervalo de 2Ө de 5º- 40º, utilizando-se equipamento Shimadzu XRD 6000. A 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fouier (FTIR), usando equipamento Perkil 

Elmer Spectrum One, foi utilizada para verificar os picos e a presença ou ausência dos grupos 

funcionais característicos da polianilina, MMT Na
+ 

e Pani/MMT. 

O comportamento elétrico do nanocompósito foi estudado por Espectroscopia de 

Impedância Eletroquímica (EIE), utilizando um potenciostato/galvanostato (Autolab PGSTAT20, 

EcoChemie) acoplado a um módulo analisador de frequência (FRA2) pelo método de eletrodos 

bloqueantes, em potencial de circuito aberto e temperatura ambiente, no qual um filme fino (l = 

0,55 mm) de cada amostra foi intercalado entre dois eletrodos de aço inoxidável. Foi aplicado um 

potencial AC de 10 mV (r.m.s.) na faixa de frequência entre 100 kHz a 100 Hz. A área superficial 

(A) do eletrodo foi de 0,64 cm
2
 ( = 0,9 cm) e comprimento(l) de 5,5x10

-4
m para a polianilina e 

1,35x10
-3

m para o nanocompósito. 
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Resultados e Discussão  

Pela análise de DRX, pode-se observar aumento no espaçamento interplanar dos platelets de 

argila, indicando que houve a troca catiônica entre os íons de sódio e os íons anilinum, em um 

primeiro momento, possibilitando posteriormente a polimerização da polianilina nos espaços 

interplanares da argila. Para esta análise, foram retiradas alíquotas contendo a solução de pré-

polimerização filtrada e, também, filtrada e neutralizada, para constatar se o meio influencia ou não 

na intercalação, ou seja, se ao aproximarmos o pH a 7 haveria ou não a reação inversa. A distância 

interplanar (d001) da MMT Na
+
 não modificada é em torno de 12,4Ӑ [8]. A partir da Tabela 1, pode-

se comparar os espaçamentos das alíquotas, obtidos por DRX. Este valor é calculado através da Eq. 

1, relação entre a distância e ângulo de refração, onde λ é o comprimento de onda do equipamento. 

 dsen2   (1) 

Conforme Tabela 1 e Fig. 1, é possível inferir que em um mesmo plano houve um 

deslocamento positivo do espaço interplanar em mais de 2 Ӑ quando compara-se a argila pura com 

a solução de MMT e anilina em meio ácido, ou seja, através deste aumento pode-se afirmar que 

houve a troca iônica. 

 

Tabela 1: Distância interplanar vs 

ângulo de difração 

Figura 1: Análise de DRX dos nanocompósitos  
 

Já na análise de FTIR (Fig. 2) pode-se perceber a presença de grupos característicos de 

polianilina e de MMT e a comparação destes picos com os compostos puros. Conforme Fig. 2, o 

pico 1442 cm
-1 

denota a presença de duplas ligações entre carbonos em anel aromático, os picos em 

torno de 1313 cm
-1

 evidenciam a presença de aminas aromáticas, característica da estrutura da 

polianilina. O pico 1067 é referente à ligação Si-O característico da argila, os picos 1643 cm
-1

, 796 

cm
-1

, 620 cm
-1

 e 529 cm
-1

 também são referentes a estruturas da montmorilonita. Estes valores estão 

próximos aos encontrados por outros autores [1,6]. 

 

 

Material 2Ө d001 (Ӑ) 

MMT Na
+ 
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MMT + Anilina 5,62 15,6 
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Figura 2: Análise de FTIR dos compostos puros MMT Na
+
, Pani e do nanocompósito Pani-MMT. 

 

A Figura 3 mostra os resultados de EIE obtidos para a polianilina sintetizada pela oxidação 

química sem a presença de argila, e dos nanocompósitos de Pani/MMT. A polianilina apresenta um 

comportamento típico de condutor, ou seja, apresenta valores de impedância constantes com a 

variação da frequência, na região de 10 mHz a 10 kHz (quase DC). Neste caso, a condutividade () 

pode ser calculada a partir do inverso da resistividade, obtida da relação entre a impedância e as 

dimensões da amostra, segundo a Equação 2, resultando no valor de 11 Ω.m ou 0,091 S.m
-1

. 

  
 

 
         

 

 
   (2) 
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Figura 3: Variação da impedância e do ângulo de fase com a frequência (Diagrama de Bode) obtido por 

EIE para amostra de (a) polianilina, e (b) nanocompósito de Pani/MMT. 
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Já no nanocompósito Pani-MMT, observa-se um comportamento difusivo, de maneira que a 

impedância diminui gradativamente com o aumento da frequência, indicando que a passagem de 

corrente elétrica ocorre a partir das cadeias de polianilina intercaladas na argila, que é um material 

isolante e, portanto, altamente resistivo. Os maiores valores de impedância são típicos, do 

comportamento resistivo de argilas, entretanto, a presença do polímero condutor intercalado 

modificou o comportamento da argila de totalmente isolante para difusivo. 
 

Conclusões  

Através das análises feitas, conclui-se que, houve a polimerização intercalada da polianilina 

na argila devido ao aumento do espaçamento interplanar dos platelets. O comportamento difusivo 

dos compósitos de Pani-MMT observado por EIE indicou que a presença do polímero condutor 

modificou o caráter isolante da argila.  
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