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RESUMO 
 
 Os polímeros condutores despertam grande interesse devido à sua capacidade de 

conduzir elétrons aliada à sua baixa densidade e facilidade de processamento. Porém, 

alguns deles apresentam limitações em algumas de suas propriedades, como por exemplo as 

mecânicas. Os nanocompósitos, materiais híbridos em que pelo menos um dos seus 

componentes encontra-se em escala nanométrica, apresentam melhoria em propriedades 

mecânicas, de barreira e térmicas, entre outras, devido ao sinergismo entre as fases 

componentes, aumentando a aplicabilidade destes polímeros. Nanocompósitos de 

politiofeno, poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) com três diferentes argilas 

bentonitas, brasgel�, volclay� e claytone� (sendo essa última organofílica), foram obtidos 

através da polimerização in situ na presença de cloreto férrico, com percentual de 5% de 

argila em relação ao polímero. Os nanocompósitos foram caracterizados pelas técnicas de 

difratometria de raios X (DRX), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), 

calorimetria exploratória diferencial (DSC), microscopias eletrônica de varredura e 

transmissão (MEV e MET) e medidas de condutividade, a fim de avaliar as propriedades 

estruturais, térmicas e de condutividade elétrica. Observou-se a dependência da estrutua 

apresentada pelo nanocompósito com o tipo de argila utilizada. Todos nanocompósitos com 

as argilas não-organofilizadas, brasgel�e volclay� exibiram estrutura do tipo intercalada. 

Os nanocompósitos de politiofeno com a argila organofílica apresentou estrutura esfoliada. 

Nos nanocompósitos de poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) com a argila 

organofílica observou-se a presença tanto de regiões com estrutura intercalada como de 

regiões como estrutura esfoliada. 

Aumentos na temperatura de início de decomposição foram observados para os 

nanocompósitos de politiofeno e poli(3-hexadeciltiofeno), quando comparados aos 

polímeros puros, enquanto que os nanocompósitos com o poli(3-hexiltiofeno) apresentaram 

uma diminuição nessa temperatura. Observou-se uma tendência para maiores 

condutividades em nanocompósitos de estrutura intercalada. No entanto os experimentos 

que levaram a esses resultados precisam ser repetidos utilizando-se nanocompósitos e 

polímeros de referência com o nível de dopagem exatamente iguais. 

 

Palavras – Chave: Nanocompósitos, Politiofenos, Polialquiltiofenos, Montmorilonita. 
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ABSTRACT 

 

 The conducting polymers are interesting because of their ability to conduct 

electrons along with their low density and ease of processing. However, some of them have 

limitations in some of their properties, such as the mechanical ones. Nanocomposites, 

hybrid materials in which at least one of the components is at the nanometer scale, show 

improvement in mechanical, thermal, and barrier properties, among others, due to the 

synergism between the component phases, increasing the applicability of these polymers. 

Nanocomposites of polythiophene, poly(3-hexylthiophene) and poly(3-

hexadecylthiophene) with three different bentonite clays, Brasgel®, Volclay® and 

Claytone®, the later beeing an organoclay, were obtained by in situ polymerization in the 

presence of ferric chloride, with percentage of 5% of the clay in relation to the polymer. 

The nanocomposites were characterized by the techniques of X-ray diffractometry (XRD), 

infrared spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), scanning electron 

and transmission microscopy(TEM and SEM) and conductivity measurements, in order to 

evaluate their structural, thermal and electrical properties. We observed that there was a 

dependence of the nanocomposite structure with the type of clay used. All nanocomposites 

prepared with non-organophilic clays, Brasgel® and Volclay®, exhibited intercalated 

structures. The nanocomposite of polythiophene with the organoclay, Claytone®, presented 

an exfoliated structure. In the nanocomposites of poly(3-hexylthiophene) and of poly(3-

hexadecylthiophene) with the organoclay we observed the presence of both intercalated and 

exfoliated structures. Increases in the temperature of the decomposition onset were 

observed for the nanocomposites of polythiophene and poly(3-hexadecylthiophene) when 

compared to the pure polymers, while the poly(3-hexylthiophene) nanocomposites showed 

a decrease in this temperature. We observed a trend towards greater conductivities in 

intercalated nanocomposites. However the experiments that led to these results need to be 

repeated using polymer nanocomposites and reference polymers samples having exactly the 

same doping level. 

 

Key – Words: Nanocomposite, Polythiophene, Polyalkylthiophene, Montmorillonite. 
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1. Justificativa e objetivos 

 

1.1. Justificativa e importância do tema 
 

Os polímeros condutores formam uma classe de materiais que vem chamando muita 

atenção no meio científico devido à possibilidade de serem utilizados em aplicações onde 

se requer condução de elétrons (propriedade bem característica dos materiais metálicos), 

aliada a baixa densidade e facilidade de processamento. O poliacetileno, o polipirrol, a 

polianilina, o politiofeno e o poli(p-fenileno vinileno) são alguns desses polímeros que, 

além da condução de eletricidade, apresentam propriedades ópticas, magnéticas e 

eletrocatalíticas (NALWA, 1997).  Dentre esses polímeros, o politiofeno se destaca devido 

a sua elevada estabilidade química e grande facilidade de ter a sua estrutura modificada de 

acordo com as propriedades desejadas. 

Com a inserção de cadeias alquílicas, os politiofenos passam a apresentar solubilidade e 

fusibilidade, tendo com isso a possibilidade de serem utilizadas as técnicas convencionais 

de processamento e caracterização de polímeros. Porém essas cadeias alquílicas 

(substituintes), devido a maior flexibilidade que estas conferem às cadeias de tiofeno 

podem ocasionar distorções nos anéis subseqüentes, afetando assim algumas propriedades, 

como as elétricas. Para minimizar esses efeitos, têm-se buscado a composição desses 

polímeros com algumas cargas em escala nanométrica a fim de se obter propriedades bem 

superiores às dos polímeros puros.    

As bentonitas são argilas compostas predominantemente de argilominerais do tipo 

montmorilonita, que apresentam elevada capacidade de expansão na presença de água. 

Uma das maiores jazidas de bentonita no Brasil, correspondente a cerca de 62% das 

reservas nacionais, encontra-se situada no interior da Paraíba, no município de Boa Vista, a 

aproximadamente 300 km de Recife.  Segundo o DNPM (Departamento Nacional de 

Produção Mineral) a quantidade de bentonita bruta e beneficiada nessa região 

correspondeu, no ano de 2006, a 88,5% da produção brasileira (REZENDE, 2008).  

A síntese de nanocompósitos polímeros condutores/argila vem crescendo pois, além de 

ganhos nas propriedades características apresentadas por estes, como as elétricas e proteção 
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a corrosão, podem trazer aumentos nas propriedades mecânicas e térmicas ( FANG et al., 

2008). 

 São poucos os trabalhos publicados utilizando os politiofenos e seus derivados 

juntamente com argilas, porém bons resultados foram obtidos. 

BALLAV & BISWAS, 2004, sintetizaram nanocompósitos montmorilonita/politiofeno 

(com maior percentual de montmorilonita) através de polimerização in situ na ausência de 

catalisador (FeCl3).  Observou-se um aumento na condutividade elétrica de 3 ordens de 

grandeza do nanocompósito em relação a argila pura. 

Nanocompósitos utilizando o poli(3-hexiltiofeno) e argila montmorilonita foram 

estudados por YU et al., 2004,  KUILA & NANDI, 2004 e KUILA & NANDI, 2006, sendo 

utilizados a polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por fusão, 

respectivamente.  

KUILA & NANDI, 2009 sintetizaram um nanocompósito de poli(3-dodeciltiofeno) 

com argila montmorilonita organofílica e avaliaram a influência da regularidade nas 

propriedades mecânicas, térmicas e de condução de eletricidade. Foram observados 

aumentos nas propriedades mecânicas e de fotoluminescência. 

Uma vez que a condução de elétrons nos polímeros condutores está diretamente 

relacionada com o ordenamento da cadeia polimérica, a síntese de nanocompósitos de 

polímeros condutores (em especial politiofenos) com argila pode aumentar essa 

propriedade, pois as cadeias poliméricas poderão se encontrar em um ambiente confinado.  

 

1.2. Objetivos do trabalho 
 

Alguns estudos realizados com polialquiltiofenos e montmorilonita organofílica, 

utilizaram polímeros substituídos com cadeias alquílicas de até 12 carbonos. Temos como 

objetivo desse trabalho a síntese de nanocompósitos com uma cadeia maior (composta por 

16 carbonos), o poli(3-hexadeciltiofeno) e com o  politofeno e o poli(3-hexiltiofeno) com 

argilas montmorilonitas natural e argila montmorilonita organofílica, e o estudo da 

influência do tipo de argila e de polímero nas propriedades estruturais, elétricas e térmicas. 
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2. Introdução 
 

2.1. Polímeros condutores 
 

O conceito de polímeros como sendo materiais isolantes de eletricidade mudou 

quando em 1977 Shirakawa, MacDiarmid, Heeger e os seus respectivos grupos de pesquisa 

descobriram que quando exposto a vapores de iodo, o poliacetileno apresentava 

condutividade semelhante à de metais como cobre e prata, o equivalente a 109 vezes mais 

condutor do que a sua forma original (SHIRAKAWA et al., 1977). Essa descoberta rendeu 

aos mesmos o prêmio nobel em química no ano de 2000.  

A principal diferença estrutural entre esses polímeros e os demais reside no fato de 

apresentarem duplas ligações alternadas na cadeia principal (BREDAS et al., 1997) como 

pode ser visto na Figura 2.1, que mostra a estrutura das principais classes de polímeros 

condutores.    

 

 
Figura 2. 1– Estrutura Química de algumas famílias de polímeros condutores 

 
Assim como nos materiais semicondutores, dopantes (doadores ou receptores de 

elétrons) são adicionados aos polímeros condutores a fim de que elevada condutividade seja 

alcançada. Com a inserção do I2 como dopante, por exemplo, um elétron será abstraído da 

cadeia polimérica, ocasionando a formação do íon I3
- . O radical cátion formado na cadeia 

polimérica (denominado de poláron), encontra-se localizado, em parte devido a atrações 
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coulombianas. Ao contra-íon (I3
-), que apresenta baixa mobilidade, devido ao desequilíbrio 

causado na cadeia polimérica ser local, é necessário um grande número dessas espécies 

para uma condução satisfatória de elétrons. Com a retirada de mais um elétron da cadeia 

polimérica, um novo poláron poderá ser criado ou um bipólaron será formado. 

(INSTITUTO NOBEL, 2000). A representação da formação de polárons e bipolárons no 

politiofeno pode ser observada na Figura 2.2.  

 

 
Figura 2. 2 – Esquema de formação de polaróns e bipólarons nos politiofenos. 

 
 Os politiofenos, polímeros formados pela repetição de anéis de tiofeno ligados 

através da posição α, surgem com grande potencial de aplicação devido a facilidade de 

síntese, boa estabilidade química, quer no estado neutro ou dopado, quando comparado aos 

demais polímeros pertencentes a esta classe, e uma grande possibilidade de serem 

modificados através da inserção de diversos grupos funcionais. Exemplos da modificação 

química dos mesmos são: a inserção de anéis conjugados levando a uma diminuição no 

“gap” de energia em relação ao polímero não substituído (INAGI & FUCHIGAMI, 2008) e 

a inserção do grupo éter (no caso do poli(etilenodioxitiofeno) – PEDOT), que além de 

solubilidade, confere as esses polímeros um caráter hidrofílico e propriedades ópticas e 
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eletroquímicas bem características. O PEDOT apresenta muitas aplicações, como 

recobrimento antiestático de emulsões fotográficas (ROCHA-FILHO, 2000) e sensores de 

gases (BAI & SHI, 2007).  

O politiofeno apresenta estrutura predominantemente planar, e devido à elevada 

rigidez na sua cadeia, é infusível, insolúvel e predominantemente amorfo, sendo possível 

porém de ser obtido na forma cristalina. Segundo SUZUKI et al., 1980, obteve-se um 

aumento de 35 para 56% de cristalinidade após tratamento de recristalização a 380 ºC para 

um politiofeno sintetizado através do acoplamento por reação de Grignard do 2,5 

diiodotiofeno. 

Esses polímeros podem ser sintetizados tanto eletroquimicamente, como quimicamente, 

sendo o cloreto de ferro III (FeCl3) a espécie mais utilizada como iniciador da 

polimerização por via química. Além de iniciador, o FeCl3 também age como dopante e 

desta forma, é possível que esses polímeros já sejam sintetizados com um certo nível de 

dopagem (SAMUELSEN & MARDALEN, 1997).  

 Dentre esses polímeros, os polialquiltiofenos, polímeros obtidos através da inserção 

de cadeias alquílicas na posição 3 do anel de tiofeno apresentam a possibilidade de serem 

solubilizados e fundidos.   

2.1.1. Poli(alquiltiofenos) 

 

Em 1986 sintetizou-se pela primeira vez os polialquiltiofenos (SATO et al., 1986) e 

desde então os mesmos vêm sendo estudados com muito interesse pois, nesses polímeros 

podem ser utilizados os métodos tradicionais de processamento, assim como a 

possibilidade de se caracterizar o material obtido através das análises convencionais, como 

as análises térmicas (RONCALI, 1992). A presença desses substituintes não só modifica a 

processabilidade, mas “modula” as propriedades elétricas, eletroquímicas e ópticas dos 

polímeros resultantes (LECLERC & FAID, 1997). 

 Alguns estudos que analisam a estrutura do polímero, revelam que existe apenas 

uma pequena influência da substituição, como também do tamanho da cadeia alquílica 

inserida na condutividade elétrica dos polialquiltiofenos (LECLERC et al., 1989, SOUTO 

MAIOR et al., 1990, ZAGORSKA & KRISCHE, 1990).  De acordo com HEEGER, 1989, 

a condutividade dos polímeros condutores pode ser influenciada por defeitos localizados, 
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como final das cadeias poliméricas, ligações cruzadas e desordens que impeçam a 

aproximação (um maior contato) entre as cadeias e assim a possibilidade de transferência 

de carga entre elas . A presença de acoplamentos cabeça-cabeça ou cauda-cauda, devido ao 

impedimento estérico conferido pelas cadeias alquílicas, ocasionam defeitos que levam a 

desvios da coplanaridade entre os anéis adjacentes. Isto não só resulta na diminuição do 

comprimento da conjugação (o que dificulta a transferência de carga no interior das 

cadeias) e um aumento no “gap” de energia, mas qualquer desvio da coplanaridade resulta 

em um aumento na distância entre as cadeias, afetando o deslocamento de carga entre as 

mesmas (FELL et al., 1995). 

Segundo SAMULESEN & MARDALEN 1997, utilizando o FeCl3 como 

catalisador, um elevado nível de estereoregularidade para os alquiltiofenos (superior a 80% 

de encadeamentos cabeça-cauda) é obtido. Além disto, polímeros com alto peso molecular 

(Mn) variando entre 30.000 e 300.000, com polidiversidade de 1,5 a 5 são obtidos, de 

acordo com LECLERC et al., 1989 e POMERANTZ et al., 1991. Também utilizando este 

catalisador não se tem a presença de acoplamentos nas posições 2,4 dos anéis de tiofeno. 

Porém, com o FeCl3 não se consegue boa reprodutibilidade quanto ao peso molecular 

(MCCULLOUGH, 1998). 

 Estudos realizados por MCCULLOGH et al. 1992, MCCULLOGH et al. 1993, 

CHEN & RIEKE, 1992, CHEN et al., 1995, reportaram a síntese de poli(alquiltiofenos) 

com mais de 98% de encadeamento do tipo cabeça-cauda. Esse material apresentou, além 

de elevado grau de cristalinidade, condutividade elétrica superior a 1000 S/cm. Síntese 

regiocontrolada com catalisadores de níquel obtiveram polialquiltiofenos com quase 100% 

de acoplamento do tipo cabeça-cauda (YOKOYAMA et al., 2004).  

Propriedades bem características desses polímeros são: a capacidade de mudança de 

coloração de acordo com o solvente no qual o mesmo se encontra dissolvido, o 

solvatocromismo, e de acordo com a temperatura, o termocromismo.  Estas mudanças são 

atribuídas a uma rotação, e conseqüente mudança de conformação relativa dos anéis de 

tiofeno devido a uma maior flexibilidade conferida ao mesmo. 

Além disso, os polialquiltiofenos podem apresentar cristalinidade bem peculiar, 

podendo ser formada uma estrutura cristalina com ordem nas cadeias laterais e nas cadeias 

principais, estando as cadeias laterais atuando como espaçadores entre as cadeias 
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principais, estrutura que também pode ser chamada de cristalinidade em duas camadas e se 

observa na Figura 2.3 (a). De acordo com CHEN & NI 1992, esta é a estrutura 

predominante nesses polímeros. Uma estrutura em única camada, com ordem tanto nas 

cadeias principais e cadeias laterais, estando as cadeias laterais interconectadas também 

pode ser formada (Figura 2.3 (b)). Esta estrutura está presente, como segunda estrutura, 

principalmente em polímeros com substituintes alquílicos formados por um número de 

carbono maior do que 10, e ocorre em pequenos percentuais (PROSA et al., 1992). Na 

Figura 2.3 (c), um empacotamento planar pode ser visto, representando a maneira como as 

cadeias principais encontram-se empilhadas. Na Figura 2.3 (e), uma estrutura ordenada na 

cadeia principal com as cadeias laterais desorganizadas é apresentada, sendo esta presente 

quando da fusão das cadeias laterais, em substituição das estruturas apresentadas nas Figura 

2.3 a-b . De acordo com MEILLE et al., 1997 e BOLOGNESI et al., 1996, o peso 

molecular desse tipo de polímero têm uma forte influência no polimorfismo (presença de 

estruturas cristalinas diferentes) e a formação de estruturas mesomorfas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 – Representação dos diferentes tipos de estruturas cristalinas formadas pelos alquiltiofenos 
(a) estrutura ordenada em duas camadas, (b) estrutura ordenada em única camada, (c) empacotamento 
planar, (d) estrutura desordenada antes da fusão, (e) cadeias laterais desordenadas e ordem nas cadeias 

principais e (f) polímero fundido (desordenado). Fonte: CHEN & NI, 1992. 
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Esses polímeros são utilizados em muitas aplicações tecnológicas, como: diodos 

emissores de luz, transitores de efeito de campo, baterias, sensores e dispositivos 

eletrocrômicos (CAUSIN et al., 2005 ). 

Para a melhoria de algumas propriedades, como condução de energia e estabilidade 

térmica, têm-se buscado a síntese de nanocompósitos destes. A mistura desses polímeros, 

como as demais classes de polímeros condutores com argilas, tem apresentado melhorias 

em algumas propriedades, em especial as térmicas (SALAHUDDIN et al., 2008; KUILA & 

NANDI, 2004; KUILA & NANDI, 2006). 

2.2. Bentonitas 
 

Argilas são compostos naturais, de textura terrosa e baixa granulometria (em geral 

menor do que 2 micrômetros)  que apresentam plasticidade (capacidade de ser deformado 

sem rompimento) quando misturados com água.  São constituídas por argilominerais, que 

quimicamente são silicatos de alumínio hidratados, contendo diferentes elementos, como 

magnésio, ferro, cálcio, sódio e podem apresentar matéria orgânica e outras impurezas 

(SOUZA SANTOS, 1989).   

Minerais pertencentes ao grupo das esmectitas (montmorilonita, nontronita, 

hectorita) são constituídos por duas folhas de silicato tetraédricas (compostas por Si e O) e 

uma folha central octaédrica (composta por Al e O), unidas entre si por oxigênios comuns a 

estas, formando uma estrutura em camadas semelhante a um sanduíche, como pode ser 

observado na Figura 2.4. Essas camadas encontram-se conectadas umas as outras através de 

ligações fracas, do tipo Van der Walls (SOUZA SANTOS, 1989; COELHO et al., 2007) .  
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Figura 2. 4 - Representação da estrutura de um mineral do grupo das esmectitas  

(Adaptado de GRIM, 1962). 
 

As montmorilonitas apresentam cerca de 15% de substituições de alguns átomos por 

outros de cargas elétricas diferentes, com predominância nas folhas octaédricas (de Al3+  

por Mg2+, Fe2+, Cr2+, Mn2+ ou Li+) e em menor grau nas folhas tetraédricas (do Si4+ por 

Al3+). Essas substituições causam um desbalanceamento, gerando uma estrutura com 

excesso de carga negativa, independente do cátion que tenha sido trocado (BRINDLEY, 

1958).  

Para que a neutralização da montmorilonita ocorra, cátions do tipo M+ se localizam 

entre as lamelas de argila (em maior parte) ou na superfície das mesmas, e são chamados de 

cátions trocáveis, devido à possibilidade de serem substituídos por outros cátions (RAY & 

OKAMOTO, 2003).  

As bentonitas são argilas compostas predominantemente pelo argilomineral 

montmorilonita. Os cátions presentes nos espaçamentos interlamelares dessas argilas são 

em geral, cátions alcalinos e alcalinos terrosos, como Na+ , Mg+, Ca++, e a denominação 

recebida pelas mesmas está de acordo com o cátion predominante nestes espaços. As 

argilas cálcicas e sódicas apresentam uma prevalência dos cátions cálcio e sódio, 

respectivamente. Quando não há predominância de um determinado cátion, temos uma 

argila bentonita do tipo policatiônica. A distância entre as lamelas apresentada pelas 

montmorilonitas, varia de acordo com o cátion presente nesse espaçamento e o teor de água 

inserida nas mesmas (SOUZA SANTOS,1989). 
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  Uma menor força de Van der Walls entre as lamelas ocorre para argilas com cátions 

interlamelares do tipo sódio, e desta forma, é mais fácil à intercalação de substâncias entre 

as lamelas deste tipo de argila. Porém, as argila de natureza cálcica e policatiônicas são 

mais abundantes e de menor preço (RAY & OKAMOTO, 2003). Por esta razão, em geral 

realiza-se a troca desses cátions pelo sódio em um processo denominado ativação, que pode 

ocorrer pelo tratamento da argila cálcica ou policatiônica com soluções concentradas de 

Na2CO3 (AMORIM et al., 2006), por exemplo. Na Figura 2.5 pode ser observado um 

desenho esquemático de uma argila montmorilonitica. 

 

 
Figura 2. 5 – Desenho esquemático da argila montmorilonita. (Fonte: FARIA et al., 2000 ) 

 

 Esse tipo de argila é muito utilizado em composição com polímeros para a obtenção 

de nanocompósitos, pois além do baixo custo tem a propriedade de entumescer e se 

dispersar em lamelas individuais com relativa facilidade (COELHO, 2007). As lamelas de 

argila têm espessura de aproximadamente 1 nm e comprimento em torno de 200 nm, o que 

faz com que a mesma tenha uma elevada razão comprimento/espessura (YANO et al., 

1997).   
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Como a maioria dos polímeros apresenta natureza hidrofóbica, enquanto que a natureza 

da argila é hidrofilica há uma incompatibilidade entre esses materiais, dificultando a 

formação de compósitos (RAY & OKAMOTO, 2003). Essa falta de afinidade existente 

entre matriz (hidrofóbica) e carga (hidrofílica), pode causar a aglomeração do mineral 

argiloso na matriz polimérica (THOSTENSON et al., 2005). Para minimizar esse efeito, 

surfactantes catiônicos são adicionados em substituição aos cátions interlamelares. Além da 

modificação superficial, esses sais provocam um efeito estérico pelas longas cadeias destes 

e de repulsão de cargas, ocorrendo um aumento na distância interplanar basal entre as 

lamelas e facilitando também a inserção das cadeias poliméricas. Esses surfactantes são do 

tipo amônio, fosfônio e piridinium, e alguns exemplos podem ser vistos na Figura 2.6.  

 

 
Figura 2. 6 – Estrutura de alguns surfactantes utilizados na organofilização de argilas 

 

2.3. Nanocompósitos polímero/silicatos em camada 
 

Os nanocompósitos poliméricos passaram a apresentar grande importância quando, 

em 1988 a Toyota lançou uma patente de um nanocompósito a base do nylon 6 e  argila 

montmorilonita. Desde então, têm apresentado interesse no mundo comercial e científico, 

encontrando aplicações nas indústrias automobilística, aeroespacial, de embalagens. Como 
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produtos produzidos pela indústria nacional, podemos citar os compósitos particulados de 

polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) utilizado na confecção de tanques de 

combustíveis para automóveis, fabricado pela BRASKEM, um nanocompósito com uma 

maior resistência mecânica e maior barreira a gases em relação ao polímero puro, pela 

IPIRANGA, e um nanocompósito de um copolímero de EVA para embalagens, produzido 

pela petroquímica TRIUNFO (TAVARES, 2007). 

 As principais maneiras de se sintetizar um nanocompósito polimérico são 

intercalação por polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por fusão. 

 Na intercalação in situ, os monômeros são colocados em contato com a argila, a 

fim de que penetrem entre as suas lamelas, ocorrendo em seguida a etapa de polimerização, 

como esquematizado na Figura 2.7. 

 

Figura 2. 7- Esquema do método de preparação de nanocompósitos através da polimerização in situ. 
Fonte: KORMANN et al., 1999 

  

Na intercalação em solução, o polímero é dissolvido por um solvente orgânico e 

colocado em contato com a argila, fazendo com que as cadeias poliméricas migrem para o 

interior das lamelas. O solvente é evaporado e o nanocompósito formado, como pode ser 

visto na Figura 2.8.  
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Figura 2. 8 – Esquema de método de preparação de nanocompósitos obtidos pelométodo de 

intercalação por solução. Fonte KORMANN et al., 1999. 
 

Por fim, na intercalação por fusão, a argila é adicionada ao polímero fundido, em 

um equipamento de mistura, tipo extrusora, e assim como na intercalação por solução, as 

cadeias poliméricas migram para o interior das lamelas, permanecendo assim após a 

solidificação do polímero, como mostrado na Figura 2.9. 

 

 
Figura 2. 9 - Esquema do método de preparação de nanocompósitos obtidos pelo método de 

intercalação por fusão. Fonte: KORMANN et al., 1999 
 

 O nanocompósito formado pode apresentar-se como: nanocompósitos do tipo 

intercalado ou nanocompósito esfoliado. Quando não há interação do polímero com a argila 

obtêm-se microcompósitos, onde ocorre a encapsulação dos tactóides de argila pelas 

cadeias poliméricas. Nos nanocompósitos do tipo intercalado, as cadeias poliméricas se 

encontram entre as lamelas de argila, separando-as umas das outras, e originando uma 

estrutura que, como o próprio nome diz intercala matéria orgânica (polímeros) e matéria 

inorgânica (argila). Já nos nanocompósitos do tipo esfoliado, as lamelas de argila estão 

separadas e dispersas isoladamente na matriz polimérica (TAVARES, 2007). Os diferentes 

tipos de nanocompósitos podem ser observados na Figura 2.10. 
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Figura 2. 10 - Representação esquemática das três possíveis estruturas apresentadas pelos 

nanocompósitos.  
 

As principais técnicas para a caracterização dos nanocompósitos são a difração de 

raios X (DRX) e a microscopia eletrônica de transmissão (MET). Na difração de raios X , a 

formação do nanocompósito e a estrutura formada  se caracteriza pelo deslocamento para 

menores valores de 2� (ou seja, ocorre um aumento na distância entre as lamelas de argila 

no plano (001)) ou desaparecimento do pico original da argila. Apesar de ser uma técnica 

acessível, de baixo custo e fácil de ser usada, ela não é muito eficiente na identificação de 

uma estrutura do tipo esfoliada, sendo necessária à comprovação do resultado obtido pela 

técnica de microscopia eletrônica de transmissão, pois o pico da argila pode se encontrar 

abaixo do limite de detecção do aparelho. Além dessas técnicas, vem ganhando espaço para 

a caracterização desse tipo de compósito a técnica de ressonância magnética nuclear 

(RMN). Através dela é possível avaliar como os surfactantes (sais de amônio, por exemplo) 

se encontram estruturados no interior da lamelas de argila e o tipo de estrutura apresentada 

pelo nanocompósito (OSMAN et al., 2004, HOU et al., 2003, GRANDJEAN, 2006) . 

Trabalhos publicados por TAVARES e seu grupo de pesquisa utilizam RMN de baixo 

campo para a análise de compósitos poliméricos com argila com êxito na identificação do 

tipo de estrutura formada (SILVA et al., 2007, RESENDE et al., 2007, TAVARES et al., 

2008, TAVARES et al., 2007 ). 

 

  

Microcompósito Nanocompósito 

Intercalado 
Nanocompósito 

Esfoliado 
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2.4. Nanocompósitos de polímeros condutores 
 

Diversos estudos vêm sendo realizados utilizando polímeros condutores com 

diferentes cargas nanométricas (nanopartículas, nantotubos de carbono, argilas) a fim de se 

obter nanocompósitos.  Os primeiros trabalhos publicados sobre o assunto datam de 1995, 

quando MAEDA & ARMES sintetizaram um nanocompósito de polipirrol/óxido de 

estanho, e obtiveram condutividade de 23 S/cm, enquanto que o polímero puro apresentou 

condutividade de 8 S/cm.  

Os nanocompósitos com polímeros condutores e nanopartículas podem apresentar 

inúmeras aplicações. Uma delas é a eletrocatálise, onde o comportamento catalítico pode 

ser acionando/desacionado dependendo da voltagem aplicada (LAMY & LEGER, 2003). 

Outra possível aplicação é em diodos poliméricos emissores de luz (PLED’s). HALE et al., 

2001 demonstraram que a taxa de foto-oxidação diminui quando um pequeno teor de 

nanopartículas metálicas é adicionado a uma matriz de polímero condutor, aumentando a 

vida útil dos referidos dispositivos.  

Estudos realizados por SARMA et al., 2002 e SARMA & CHATTOPADHYAY, 

2004 com nanocompósitos utilizando derivados de polianilina e nanopartículas de ouro, 

mostraram um aumento de 2 ordens de magnitude na condutividade  elétrica quando 

comparado ao polímero isolado. 

Em 2007, MALLOUKI et al. estudaram um híbrido formado por polipirrol e 

nanopartículas de magnetita (Fe2O3) para aplicações eletroquímicas de armazenamento. 

Observou-se um aumento na capacidade de armazenamento de cargas em relação ao 

polímero puro, o que pode ser atribuído a uma mudança de morfologia do polímero no 

compósito. Também com nanopartículas de Fe2O3 e polipirrol, SUNDERLAND et al. em 

2004, avaliaram a resistividade do compósito formado. 

Nanocompósitos de polianilina com teores de 10 e 20% de ferrita magnética foram 

obtidos por polimerização in situ. Estes deram origem a uma estrutura do tipo casca caroço 

e quando aplicado um campo magnético, apresentaram natureza ferromagnética. Esse 

comportamento se mostrou dependente do teor da ferrita (JIANG et al., 2008). 

Diversos nanocompósitos utilizando o politiofeno como matriz foram sintetizados 

através de polimerização in situ com nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) (VU et al., 
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2005), magnetita (Fe2O3) (SILVA et al., 2007 e YIN et al., 2005) ou sulfeto de cádmio 

(CdS) (MALIK et al., 2003). Com o poli(3-hexiltiofeno), nanocompósitos com diferentes 

teores de prata (variando de 10 a 90%) foram estudados por KUILA et al. em 2007 e 

obtidos através da mistura de uma solução do polímero com as nanopartículas de prata. 

LEE et al. em 2007 buscaram uma nova rota de síntese de nanocompósitos (através de 

irradiação por UV) e obtiveram êxito com o politiofeno não substituído e nanopartículas. 

Filmes dos nanocompósitos formados de nanotubos de carbono/poli(3-hexiltiofeno) 

foram sintetizados para a utilização em transistores de efeito de campo (FET`s) e observou-

se um aumento na mobilidade dos elétrons nesses compósitos em relação ao filme do 

polímero não dopado. Esse aumento de condutividade pode estar relacionado a 

condutividade dos nanotubos, que agem como ponte, ligando os cristais do filme de PHT 

(PARK et al., 2008). A condutividade do sistema PT/nanotubos de carbono com paredes 

simples com uma razão politofeno/nanotubos de carbono 10:1 é aproximadamente 3 vezes 

maior do que o PT puro (SAN et al., 2007). O poli(hexiltiofeno) também com nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas foram estudados por MUSUMECI et al. em 2007, onde 

observou-se a formação de uma estrutura super organizada na superfície dos nanotubos . 

Nanocompósitos com o mesmo polímero, porém com nanotubos de carbono parede única, 

obtidos por GOH et al., 2006 apresentaram esse mesmo tipo de organização. 

KUILA et al. em 2007 realizaram estudos com poli(3-hexiltiofeno) e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas obtidos através da polimerização in situ partindo de uma 

dispersão dos nanotubos em clorofórmio. Os valores de condutividade elétrica dos 

nanocompósitos tanto no estado dopado quanto não-dopado apresentaram aumento em 

relação ao polímero isolado.  Com o poli(3-octiltiofeno) e nanotubos de parede simples 

KYMAKIS et al. 2002 também obtiveram aumento na condutividade elétrica em torno de 5 

ordens de grandeza. 

O pentóxido de vanádio (V2O5) é um semicondutor que vem sendo estudado para 

aplicações em baterias recarregáveis (BADDOUR et al., 1990). De acordo com 

HUGUENIN e TORRESINI, 2008, a intercalação da anilina e do pirrol no pentóxido de 

Vanádio para aplicações em baterias recarregáveis de lítio fez com que ocorresse uma 

melhoria das propriedades de armazenamento dos íons de lítio em relação ao V2O5 puro .  
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Diferentes hidróxidos duplos lamelares foram utilizados como hospedeiro para a 

intercalação de tiofenos substituídos, o poli(2-tiofenocarboxilato), poli(3-

tiofenocarboxilato)e o poli(3-tiofenoacetato) (TRONTO et al., 2006). 

O pirrol pode ser intercalado no espaço interlamelar do dissulfeto de molibidênio 

(MoS2) através de polimerização oxidativa in situ e originar um nanocompósito que 

apresenta condutividade 3 vezes maior do que o composto (MoS2) isolado (KANATZIDIS, 

1993).  

Nanocompósitos com estrutura intercalada foram obtidos utilizando polipirrol e dois 

tipos de montmorilonita, uma natural e outra organofílica (LIRA, 2006) com teores maiores 

de argila em relação ao polímero. Os nanocompósitos obtidos apresentaram estrutura 

intercalada e estudos comprovaram a possibilidade de sua utilização como sensores de 

voláteis. 

YU e colaboradores, 2004 realizaram a polimerização in situ do hexiltiofeno na 

montmorilonita utilizando teores de argila de 1, 3, 5 e 10% em relação ao peso do polímero. 

Foi observado um aumento do desempenho anticorrosivo dos compósitos em comparação 

ao polímero em isolado (em solução salina), como também ganhos nas propriedades de 

barreira.  

 KUILA & NANDI, 2004 e KUILA & NANDI, 2006 utilizaram o poli(3-

hexiltiofeno) com a argila montmorilonítica organofílica e sintetizaram nanocompósitos por 

intercalação por solução e por fusão, respectivamente. Na intercalação por solução foram 

obtidas estruturas do tipo intercalada e esfoliada, dependendo do teor de argila utilizada. 

Enquanto que através da intercalação por fusão, os nanocompósitos apresentaram estrutura 

do tipo intercalada, independente do teor de argila. Observou-se um aumento na 

estabilidade térmica dos nanocompósitos obtidos através do método de intercalação por 

fusão em relação ao polímero puro, enquanto que o observado na intercalação por solução é 

uma diminuição dessa propriedade. 

 BALLAV E BISWAS, 2004 utilizaram o politiofeno com a montmorilonita não-

organofílica com argila em quantidades superiores ao polímero, sendo síntese realizada por 

polimerização in situ sem a adição de iniciador. A condutividade observada foi 103 vezes 

maior do que a argila pura. 
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 Estudos mais recentes utilizam o poli(etileno dioxitiofeno) – PEDOT juntamente 

com argilas montmorilonitas natural e organofílica foram realizados por LETAIEF et al., 

2008 e HAN & LU, 2009, respectivamente. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Materiais 

 
Argilas 

Foram utilizados 3 tipos de argilas bentoníticas comerciais, sendo 2 delas sódicas: 

(i) a  Brasgel tipo A, do tipo sódica após processamento na indústria, é proveniente de Boa 

Vista, Paraíba e identificada pelo código PF 10409/CQBV, (ii) a Volclay, sódica natural, 

oriunda de Wyoming – EUA, com o código PF 10411/CQ-BV e (iii) Claytone-40, 

montmorilonita organofílica produzida pela Southern Clay Products com o código 

S/6406/07,  todas cedidas pela Bentonit União Nordeste (BUN). De acordo com 

OLIVEIRA, 2008, o sal orgânico intercalado entre as lamelas de bentonita claytone é o 

cloreto de dimetildioctadecil amônio, cuja estrutura pode ser observada na Figura 3.1. 

N+

Cl-
16

16  
Figura 3.1 – Estrutura química do cloreto de dimetildioctadecilamônio intercalado na argila claytone. 

 
 

Solventes/Reagentes 

 O clorofórmio (marca VETEC) utilizado no trabalho foi seco sob pentóxido de 

fósforo anidro (P2O5) VETEC através de refluxo por 24 horas, sendo destilado 

imediatamente antes da sua utilização. O metanol marca VETEC foi utilizado para a 

lavagem dos produtos obtidos da reação sem tratamento prévio. O cloreto férrico anidro 

(FeCl3) da marca BDH GPR foi pesado em saco seco antes do uso. 

 

Monômeros 

Tiofeno comercial, Aldrich, foi destilado antes da sua utilização. 3-hexiltiofeno e o 

3-hexadeciltiofeno foram sintetizados no laboratório de polímeros (DQF – UFPE) 

utilizando o método TAMAO et al., 1982, purificados através de destilação a vácuo e 
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caracterizados por FTIR, HRMN e Cromatografia Gasosa com espectrometria de massa 

acoplado (GC-MS). 

 

3.2. Polimerização dos monômeros 
 
 Um sistema constituído de um balão de 2 bocas com volume de 100 mL e um 

adaptador para entrada de gás foi montado ainda quente após secagem em estufa, fechado 

com um septo, conectado a uma linha de gás/vácuo e submetido a sucessivas purgas com 

nitrogênio. Ao balão com atmosfera de N2 foram adicionados 50 mL de clorofórmio e em 

seguida, o monômero (0,01 mol) também foi adicionado, ambos com o auxílio de seringas 

secas em estufa. Sob agitação constante, o cloreto férrico anidro (FeCl3) foi transferido para 

o meio reacional de uma só vez. A relação molar cloreto férrico/monômero utilizada foi de 

3:1. O sistema permaneceu sob agitação em temperatura ambiente por 15 horas. O polímero 

foi então precipitado e lavado com 300 ml de metanol. O precipitado foi filtrado em papel 

de filtro e seco sob vácuo a uma temperatura de 100 ºC por duas horas. A armazenagem do 

produto foi realizada em um recipiente de vidro borosilicato.  

3.3. Preparação dos nanocompósitos 
 
 Os nanocompósitos foram preparados através da polimerização in situ de 

monômeros de tiofeno em presença da argila montmorilonítica, com um teor em massa de 

5% de argila em relação ao peso do polímero, utilizando como referência o estudo realizado 

por Yu et al., 2004. Um sistema constituído de um balão de 2 bocas com volume de 100 

mL e um adaptador para entrada de gás foi montado ainda quente, fechado com um septo e 

conectado a uma linha de gás/vácuo e submetido a sucessivas purgas com nitrogênio. A 

argila, seca a vácuo à temperatura de 210ºC por 3 horas, foi adicionada no balão com o 

auxílio de uma espátula, suspensa em 50 mL clorofórmio seco e deixada sob agitação por 

24 horas. Em seguida, o monômero foi adicionado com o auxílio de uma seringa seca em 

estufa e o sistema permaneceu sob agitação por mais 24 horas. O cloreto férrico anidro 

(FeCl3), pesado em saco seco imediatamente antes do seu uso numa razão molar de 3:1 em 

relação ao monômero, foi então adicionado no meio reacional de uma só vez. Após 15 

horas sob agitação, o compósito foi precipitado por adição de metanol, filtrado e seco sob 
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vácuo a temperatura de aproximadamente 100 ºC por duas horas. O procedimento seguido 

foi o mesmo para todos os nanocompósitos preparados. 

 A síntese desses nanocompósitos foi repetida e após análise através da difração de 

raios X observou-se uma boa reprodutibilidade. 

3.4. Caracterização  
 

3.4.1. Fluorescência de Raios-X 
 
 As análises foram realizadas utilizando um espectrofotômetro de fluorescência de 

raios-X Rigaku, modelo RIX 3000, equipado com tubos de Ródio (Rh). Para a 

determinação dos óxidos presentes nas amostras, primeiramente uma amostra da argila foi 

prensada a 25 toneladas para obtenção de pastilhas. Essas pastilhas foram analisadas 

qualitativamente para determinação dos elementos pesados e de alguns elementos leves. Os 

resultados foram expressos na forma de óxidos.  

3.4.2. Determinação de perda ao fogo 
 

Uma amostra de cada argila foi submetida à secagem em uma estufa a 110 ºC para 

eliminação de umidade e então levada a mufla a 1000 ºC por 2 horas para a determinação 

de perda ao fogo. O percentual obtido foi calculado pela diferença entre os pesos inicial e 

final.  

3.4.3. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

Espectros de infravermelho com transformada de fourier foram obtidos para as 

argilas, polímeros e nanocompósitos, em um espectrômetro Bruker ISF66, com varredura 

de 4000 a 400 cm-1, e as amostras na forma de pastilhas de KBr. 

3.4.4. Difratometria de Raios X 
 

Análises de difratometria de raios X (DRX) foram realizadas em um difratômetro de 

raios-X Siemens Difract ACT série 1000 utilizando radiação de cobre Kα e varredura entre 

2θ=1,5 a 30º, com passo de 0,02º/min pelo método do pó. A distância interplanar basal 
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(d001) foi calculada através da lei da difração de Bragg, como mostra a equação 3.1. Foram 

caracterizadas as argilas, os polímeros e os híbridos. 

 

λθ ndsen =2  
 

Equação 3. 1 - Lei de Bragg para cálculo das distâncias interplanares das argilas 
 

Onde: d = espaçamento entre as lamelas de argila  

θ = ângulo de refração 

n =  número inteiro positivo que representa a ordem de reflexão (n = 1) 

λ = comprimento de onda dos raios-X incidentes (λCu = 1,54056 A).                                                                                                

3.4.5. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 
 As análises de DSC para os polímeros e os seus nanocompósitos foram realizadas 

no Centro de Tecnologia do Gás (CTGÁS), Natal – RN em um aparelho DSC 60 

Shimadzu, em atmosfera de N2 com o fluxo de gás de 50 mL/min e rampa de temperatura 

de -100 a 300 ºC (aquecimento) e de 300 a (-100) ºC (resfriamento), taxa de 

aquecimento/resfriamento de 10 ºC/min. O resfriamento foi realizado logo após o término 

do registro de aquecimento. Foram utilizadas quantidades de amostra variando entre 1,5 e 8 

mg. A equação 3.2 foi utilizada para o cálculo do grau de cristalinidade apenas para o 

poli(3-hexiltiofeno).  

 

%100.0
Hm

Hm
Xc

∆

∆
=  

 
Equação 3. 2 - Equação para cálculo do grau de cristalinidade dos polímeros 

 

Onde:   Xc = Grau de cristalinidade 

∆Hm = Entalpia de fusão do polímero 

 ∆Hm0 = Entalpia de fusão do polímero com 100% de cristalinidade. 
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3.4.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

 As amostras de politiofeno e os seus respectivos nanocompósitos foram 

depositadas na forma de pó (ou pastilha) no porta amostra coberto com um fita de carbono 

para dar sustentação. Não foi necessário o recobrimento das referidas amostras com ouro. 

As micrografias foram obtidas em um aparelho TM 1000 Hitachi, utilizando aumentos de 

200 a 5000 vezes.    

3.4.7. Condutividade 
 

As análises de condutividade por corrente contínua foram realizadas através do 

método das quatro pontas, onde duas dessas pontas servem para “transportar” a corrente e 

as outras duas para monitorar a tensão, em amostras cilíndricas, com diâmetro (d) de 11,5 

mm e um substrato de vidro, nos polímeros e nanocompósitos. Pastilhas foram obtidas 

através da prensagem de 0,1 g das amostras em prensa hidráulica, com pressão de 5 

toneladas, sendo aplicada por um período de tempo de 15 segundos e espessura aproximada 

de 1 mm. A distância entre as pontas (s) é de 62 mpol (1,57 mm). Foram aplicados valores 

crescentes de corrente elétrica (I) e medidas as respectivas voltagens (V) entre os dois 

pontos internos em diversas regiões da superfície. Foram realizadas dez medidas com cada 

amostra e os valores obtidos foram registrados em um gráfico, uma reta foi ajustada e os 

coeficientes angulares das retas foram obtidos. O ajuste obtido de cada reta foi superior a 

90%. Os valores de resistividade foram calculados de acordo com a equação 3.3 

(GIROTTO & SANTOS, 2002).   

 

i

FVwF 42
=σ  

 
Equação 3. 3 - Equação para cálculo da resistividade elétrica. 

  

Onde: 

σ= resistividade 

V = tensão 

i = corrente 
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w = espessura da amostra    

F2 e F4 = fatores de correção. 

 

Os valores de V/i foram obtidos pelo cálculo do coeficiente angular da reta formada 

pelos pontos obtidos na medida, e F2 e F4 são os fatores de correção (GIROTTO & 

SANTOS, 2002), para corrigir efeitos de espessura, de localização das pontas na amostra e 

efeitos de fronteira (relacionado as bordas da amostra), e calculados de acordo com as 

equações 3.4 e 3.5: 
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Equação 3. 4 - Equação para o cálculo do fator de correção F2 da equação de resistividade (eq. 3.3) 
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Equação 3. 5 - Equação para o cálculo do fator de correção F4 da equação de resistividade (eq. 3.3) 

  
Sendo: 

d = diâmetro da amostra 

s = distância entre as pontas 

3.4.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

Uma pequena quantidade do nanocompósito foi colocada em um recipiente com 

álcool isopropílico e agitado através de ultra-som por um período de trinta minutos. Em 

seguida, uma pequena quantidade da dispersão formada foi colocada em um grid de cobre 

com cobertura polimérica com um micropipetador e deixado sob repouso até a completa 

evaporação do solvente. As amostras foram analisadas em um aparelho FEI, Tecnai 20, 

com voltagem de 200 KV. As amostras carcaterizadas por essa técnica foram os 
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nanocompósitos que, através da difratometria de raios X apresentaram estrutura do tipo 

esfoliada. 
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4. Resultados e Discussão 
 

 Politiofeno, poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) (Figura 4.1) foram 

obtidos por polimerização oxidativa com o FeCl3 para servirem de referência ao estudo dos 

nanocompósitos, obtidos pela polimerização in situ do tiofeno, 3-hexiltiofeno e 3-

hexadeciltiofeno com as argilas Brasgel, Volclay e Claytone.  Todos os polímeros se 

apresentam na forma de pó e com coloração variando desde um marrom avermelhado para 

o politofeno até tons próximos de preto para os politiofenos substituídos com cadeias 

alquílicas. Os híbridos também se apresentam na forma de pó e nas mesmas cores dos 

polímeros.  

 

 
 

Figura 4. 1 – Estruturas de (a) politiofeno, (b) poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno). 
 

4.1. Caracterização das argilas e polímeros de referência  
 

4.1.1. Argilas 
 

 As argilas foram caracterizadas por fluorescêncica de raios-X , espectroscopia na 

região do infravermelho e difração de raios-X . 

4.1.1.1. Análise Química (Fluorescência de Raios-X) 
 

Na Tabela 4.1 encontram-se os resultados de fluorescência de raios-X para as 

argilas utilizadas neste estudo. Um elevado teor dos óxidos de alumínio e sílica em todas 

estas bentonitas é um indicativo que as mesmas apresentam a montmorilonita como 
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argilomineral predominante (Souza Santos, 1989). Desta forma, de agora e diante, as 

bentonitas serão chamadas de montmorilonita. 

 

Tabela 4. 1 - Analise química das argilas Brasgel, Volclay e Claytone. 
Óxidos (% em peso) MMT Brasgel MMT Claytone MMT Volclay 

SiO2  61,09 41,12 55,15 

Al2O3  15,10 14,13 17,45 

Fe2O3  9,85 3,54 7,77 

MgO  2,72 1,76 2,23 

Na2O  2,16 0,18 1,68 

CaO  1,58 0,65 1,25 

TiO2 0,94 0,12 0,19 

P2O5  0,06 0,49 0,05 

MnO  0,04 - - 

Perda ao Fogo  7,66 39,00 14,84 

 

 Pode ser observado também um considerável teor de óxido de ferro nas argilas em 

sua forma natural, sendo maior a quantidade do referido óxido na argila Brasgel. O ferro 

substitui o Al3+ presente nas folhas octaédricas.  

O óxido de titânio (TiO2) encontra-se presente em boa parte das argilas, e ele 

fornece indícios de que as mesmas apresentam origem sedimentar (Souza Santos, 1989). Os 

demais óxidos presentes estão na argila na forma de cátions trocáveis, se situando no 

interior das lamelas. 

A perda ao fogo das argilas está relacionada à presença de água e voláteis oriundos 

da decomposição da matéria orgânica (Souza Santos, 1989). A presença de matéria 

orgânica original pode dificultar a entrada das cadeias poliméricas e assim, a formação dos 

nanocompósitos, pois estas podem estar localizadas nos espaçamentos interlamelares e na 

superfície da argila.  

A argila Claytone apresenta um elevado teor de perda ao fogo, comprovando a 

presença de sais orgânicos entre as lamelas, resultado da substituição dos cátions 

interlamelares. 
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4.1.1.2. Espectroscopia na região do Infravermelho 
 

A Figura 4.2 mostra os espectros de infravermelho das argilas Brasgel, Volclay e 

Claytone. A banda em 3637 cm-1 presente nos três espectros é atribuída a vibrações de 

estiramento O-H dos grupos hidroxilas presentes na estrutura das montmorilonitas.  A 

presença de bandas alargadas em um intervalo de números de onda ente 3500 e 3300 cm-1 

indica a presença de água, uma vez que essas bandas estão relacionadas com as ligações 

simétricas e assimétricas das vibrações O-H-O (MADEJOVÁ et al., 2002). 
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Figura 4. 2 – Espectros de infravermelho das argilas (a) brasgel, (b)volclay e (c) claytone. 
 

No espectro da argila Claytone (c), bandas presentes em 2924, 2850 e 1468 cm-1 se 

devem ao estiramento simétrico, assimétrico e vibrações de deformação do tipo tesoura no 

plano, respectivamente das ligações C-H dos grupos alquila do sal orgânico intercalados 

nesta argila (KUILA & NANDI, 2004). Nas argilas brasgel (a) e volclay (b) que não 

contém sais orgânicos intercalados observa-se também picos de pequena intensidade nessa 

região atribuídos a presença de matéria orgânica, como observado na fluorescência de raios 

X dessas argilas (tabela 4.1) (MADEJOVÁ, 2003).  
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Observa-se a presença de bandas de vibração em 1639 nas argilas volclay e claytone 

e em 1637 cm-1 na argila brasgel. Essas bandas se referem às vibrações das ligações (O-H-

O), demonstrando que se encontra água adsorvida nessas argilas. A banda presente em 

1473 cm-1 na argila claytone é característica dos sais orgânicos inseridos para a 

organofilização dessa bentonita (XI et al., 2005). A argila Brasgel também apresenta uma 

banda em 1438 cm-1, que não foi identificada. 

 As vibrações presentes em 1041 cm-1 na argila Brasgel, 1045 na Volclay e em 1050 

cm-1 na argila Claytone se devem aos estiramentos Si – O – Si. Bandas presentes em 524 e 

525 cm-1 na argila Volclay e Claytone, respectivamente, são relativas a vibrações das 

ligações Si-O-Al, presentes nas camadas octaédricas da argila e em 473, 462 e 458 cm-1 

tem-se as bandas referentes à deformação da ligação Si-O-Si para as bentonitas brasgel, 

volclay e claytone, respectivamente (MADEJOVÁ et al., 2002).  

Em todos os espectros de infravermelho têm-se bandas entre 2400 e 2300 cm-1 

referentes a vibrações das ligações do CO2, presente no espectrofotômetro. 

 

4.1.1.3. Difração de raios X 
 

Os difratogramas das argilas Brasgel (MMTbras), Volclay (MMTvol) e Claytone 

(MMTorg) são mostrados na Figura 4.3. Ao se analisar o difratograma da argila MMTbras 

(a), observa-se a presença de um pico cristalino em 2θ = 6,20º (referente a um espaçamento 

interlamelar basal d001 = 1,425 nm). Podem ser observados no difratograma da MMTvol 

(b), dois picos cristalinos, que se encontram quase que superpostos, um deles em 2θ = 6,92º 

e o outro em 2θ = 5,91º (d001 = 1,277 e 1,495, respectivamente). A análise por fluorescência 

de raios-X (Tabela 4.1) indicou, que esta argila apresenta quantidades equivalentes dos 

óxidos de cálcio e sódio, podendo ser uma mistura de dois tipos de bentonita (cálcica e 

sódica), explicando assim a presença de dois picos em baixos ângulos no seu difratograma. 

No difratograma da argila MMTorg (c), pode ser observado também a presença de dois 

picos, nos ângulos de 2θ = 3,10º (equivalente a um espaçamento basal d001 = 2,850 nm), 

atribuído a regiões da argila que sofreram intercalação com os íons quaternários de amônio 

e um pico menos intenso, em 6,92º (referente a um espaçamento basal d001 = 1,277 nm), 

relativo a regiões onde esse processo não ocorreu, sendo característico da argila de origem. 
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Esse tipo de ocmportamento também foi observado em outros trabalhos (Oliveira et al., 

2008) Os difratogramas das argilas foram comparados com fichas de alguns minerais 

(como quartzo, caulinita e montmorilonita) presentes nas mesmas através da biblioteca 

JCPDS (“Joint Committee for Powder Diffraction Starndards”), onde foi possível a 

observação e caracterização de minerais acessórios, o quartzo (Q) (em 2θ = 26,8º) e a 

caulinita (C) (em 2θ = 21,10º) e a observação de picos característicos de montmorilonita em 

2θ = 19,75º e 27,72º.  Pode ser observado no difratograma da montmorilonita Claytone uma 

menor presença de minerais acessórios, como quartzo e caulinita, sendo portanto a argila 

que apresenta o maior grau de pureza (maior quantidade de montmorilonita) dentre as 

utilizadas neste trabalho. 
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Figura 4. 3 – Difratogramas de Raios-X das argilas (a) brasgel (MMTbras\), (b) volclay (MMTvol)  

e (c) claytone (MMTorg). 
 

4.1.2. Polímeros 
 

Os polímeros sintetizados foram caracterizados por espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR), difratometria de raios-X (DRX), calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por medidas de 

condutividade. 
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4.1.2.1. Espectroscopia na região do infravermelho 
 

O espectro na região do infravermelho para o politiofeno, mostrado na Figura 4.4 

apresenta banda em 3055 cm-1, referente ao estiramento das ligações C �do anel aromático 

de tiofeno, bandas em 1487 e 1437 cm-1, atribuídas às vibrações de estiramento simétrico e 

assimétrico das ligações C=C (anéis de tiofeno) (FURUKAWA et al., 1987). Em 1070 e 

830 cm-1 tem-se bandas relativas a deformações no plano e fora do plano da ligação =C-H 

do tiofeno (SANTOS, 2005). Em 786 cm-1, observa-se a deformação fora do plano da 

ligação C-H, e a vibração de estiramento simétrico da ligação C-S presente no anel de 

tiofeno é observada em 687 cm-1 (MOHAMMAD, 1998).  
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Figura 4. 4 - Espectro na região do infravermelho do politiofeno 
 

De acordo com FURUKAWA et al., 1987, a relação entre a área dos picos 

relacionados com as vibrações de estiramento simétrico e assimétrico do anel de tiofeno 

(1487 e 1437 cm-1, respectivamente) fornece uma indicação do grau de conjugação. Quanto 

mais próximo de 1 for essa relação, maior será esse valor.  Dessa forma, pode-se inferir, 

através de uma observação visual, que o politiofeno usado nesse trabalho apresenta um 

elevado grau de conjugação. 
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O espectro do poli(3-hexiltiofeno), na Figura 4.5 apresenta bandas em: 2925 e 2855 

cm-1 atribuídas às vibrações de estiramento simétrico e assimétrico respectivamente das 

ligações C-H das cadeias laterais alquílicas. A banda presente em 1457 cm-1 é atribuída ao 

modo vibracional assimétrico do anel de tiofeno (ligações C=C), e em 1296 cm-1, atribuída 

a deformação fora do plano da ligação =C-H (FURUKAWA et al., 1987). Em 1160 cm-1 

observa-se o estiramento da ligação C=C (anel de tiofeno). Em 816 cm-1 pode ser 

observada a banda relativa à deformação fora do plano da ligação =C-H (QIAO et al., 2001; 

SANTOS, 2005).   
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Figura 4. 5 – Espectro na região do infravermelho do poli(3-hexiltiofeno) 

 

O espectro de poli(3-hexadeciltiofeno) na Figura 4.6 apresenta absorção em 2925 e 

2855 cm-1, atribuídas as vibrações de estiramento simétrico e assimétrico, respectivamente 

das vibrações C-H , presentes nas cadeias substituintes (laterais) do polímero,1511 e 1463 

cm-1 referentes aos modos vibracionais simétricos e assimétricos do anel de tiofeno 

(ligações C=C), em 1309 cm-1, atribuída a deformação fora do plano da ligação =C-H 

(FURUKAWA et al., 1987). As bandas presentes em 1150 cm-1 e em 721 cm-1 são 

características das vibrações no plano e fora do plano da ligação –CH para grupos alquila 

com número de carbonos maior do que 4 referentes as cadeias alquílicas substituintes 
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(QIAO et al., 2001). Em 1079 e 824 cm-1 podem ser observadas bandas relativas à 

deformação no plano e fora do plano da ligação =C-H. Em 670 cm-1 tem-se a vibração C-S 

do anel de tiofeno. (QIAO et al., 2001). 
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Figura 4. 6 - Gráfico de infravermelho para o Poli(3-hexadeciltiofeno) 

 
Por FURUKAWA et al., 1987, que correlaciona à área dos modos vibracionais do 

anel de tiofeno (presentes em 1463 cm-1 e um valor próximo de 1430 cm-1 que não se 

observa devido a sua baixa intensidade), o grau de conjugação nesse polímero é muito 

pequeno, uma vez que a relação entre as áreas dos picos referentes aos modos vibracionais 

simétricos e assimétricos se encontra próximo de zero. Esse resultado está de acordo com a 

literatura, uma vez que a inserção de cadeias alquílicas ocasiona, devido ao impedimento 

estérico, uma torção dos anéis de tiofeno (CHEN & NI, 1992), diminuindo assim o grau de 

conjugação das duplas ligações da cadeia principal. 

4.1.2.2. Difração de Raios-X 
 

A figura 4.7 apresenta os difratogramas de raios X para o politiofeno, poli(3-

hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno). No difratograma do politiofeno têm-se a ausência 
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de picos de cristalinidade em baixos ângulos e a presença de picos com valores de 2θ = 

19,54, 22,8 e 27,98º, sendo o pico de 22,8º referentes aos planos (010). Os picos presentes 

em 19,25 e 27,98 não foram identificados. A presença de picos cristalinos no plano (010) 

indica a presença de cristalinidade nas cadeias de politiofeno (KLINE & McGEHEE, 2006) 

De acordo com SAMUELSEN & MARDALEN, 1997, esses polímeros podem apresentar 

estruturas cristalinas que variam desde um material completamente amorfo até parcialmente 

cristalinos, dependendo do método utilizado na sua preparação.  
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Figura 4. 7 – Difratograma de Raios-X dos polímeros (a) politiofeno,  (b) poli(hexiltiofeno) e  
(c) poli(hexadeciltiofeno) 

 
 

Picos de cristalinidade são observados em 4,95º (d001= 1,785 nm) na figura 4.7 (b) para 

o PHT e 3,36º (d001 = 2,630 nm)  na figura 4.7 (c) para o PHDT. Os picos de cristalinidade 

observados em baixos ângulos para o PHT e para o PHDT correspondem aos arranjos das 

cadeias laterais no plano (100), onde estas se apresentam como espaçadores das cadeias 

principais, Figura 4.8 (a). Os valores de d100 (referente à distância entre as cadeias laterais) 

para o PHT e PHDT encontrados no nosso trabalho, são semelhantes aos encontrados por 

WU et al., 1999, onde os valores experimentais de d100 são de 1,81 e 2,548 nm, 

respectivamente. Observa-se para o PHDT um pico de cristalinidade com um 
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2�equivalente a 20,88º, referente ao plano (010) e demonstrando um certo ordenamento 

das cadeias principais.  

 

 
Figura 4. 8 Estruturas cristalinas (a) em duas camadas e (b) em única camada apresentada pelos 

poli(alquiltiofenos). Fonte: QIAO et al., 2001 
 

Picos de cristalinidade em 6,80 e 10,24º para o PHDT se referem à reflexões de 

segunda e terceira ordens, e os planos (200) e (300), respectivamente. Esses sinais 

aparecem como conseqüência de um maior nível de preenchimento de espaço entre duas 

lamelas, como pode ser visto na Figura 4.8 (b).  (CHEN & NI, 1992, CHEN & LEE, 1995, 

QIAO et al., 2001 e QIAO et al., 2002).  Na Figura 4.9 pode ser observado como os planos 

de difração (100) e (010) encontram-se distribuídos ao longo da cadeia o poli(3-

hexiltiofeno). 

 

 

Figura 4. 9 - Distribuição dos planos de difração (100) e (010) ao longo da cadeia de poli(3-hexiltiofeno). 
Fonte: KLINE & McGEHEE, 2006. 
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4.1.2.3. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 

Na Figura 4.10, podem ser observadas as curvas de aquecimento de DSC para os 

polímeros politiofeno, poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno). Para o PT (a) 

observa-se um pico endotérmico em 48,08 ºC que segundo CHEN & NI 1992, está 

relacionado com uma relaxação conformacional. Esse polímero não apresenta picos 

endotérmicos relativos à fusão, devido à elevada rigidez da cadeia principal e a fortes 

forças de interação entre essas cadeias. Porém, nesse polímero pode ser observada uma 

intensa mudança na linha de base a partir de uma temperatura de aproximadamente 150 ºC. 

Essa mudança pode estar relacionado com o início de sua decomposição, o que corrobora 

os resultados de BALLAV & BISWAS, 2004, que demonstraram através de 

termogravimetria que o início de decomposição para esse polímero ocorre em 

aproximadamente 170 ºC.   

Para o poli(3-hexiltiofeno) (b) observa-se a presença de dois picos endotérmicos, o 

primeiro (em 62,95 ºC) relacionado com a fusão das cadeias laterais, indica a existência de 

ordem nestas cadeias. Segundo KUILA & NANDI, 2006 picos de fusão das cadeias laterais 

se apresentam em amostras com encadeamento do tipo cabeça-cauda superior a 90%. O 

segundo pico, em 150,9 ºC está relacionado com a fusão das cadeias principais e a 

passagem de um cristal-líquido para um líquido isotrópico. 
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Figura 4. 10– Termogramas de DSC (aquecimento) para o (a) politiofeno, (b) poli(3-hexiltiofeno) e (c) 

poli(3-hexadeciltiofeno). 
 

No poli(3-hexadeciltiofeno) (c), a presença de dois picos de cristalinidade em baixas 

temperaturas comprova, assim como observado no DRX desse polímero (Figura 4.7), a 

presença de dois tipos de estruturas cristalinas. O pico em temperatura mais baixa (46,78 

ºC) estaria relacionada a uma estrutura em duas camadas, como demonstrado na Figura 4.8 

(a), uma vez que as mesmas estão mais expostas, e aquele em temperatura mais alta (55,88 

ºC), com a estrutura em camada única (Figura 4.8 (b)) devido a uma maior proteção dos 

efeitos da temperatura apresentado por elas.  Não se observa, neste polímero, pico 

endotérmico relacionado à fusão das cadeias principais, apesar de existir no DRX (figura 

4.7) um pico de cristalinidade em 2θ = 20,88º, demonstrando ordem nestas cadeias. Para 

esse polímero também pode ser observado um desvio da linha de base em uma temperatura 

aproximada de 180 ºC, o que pode estar relacionado com o início de degradação. 

Não foi possível a observação das transições vítreas nos polímeros estudados. 

Observa-se uma diminuição na temperatura de fusão das cadeias laterais com o aumento na 

cadeia alquílica inserida (de 6 carbonos no PHT para 16 carbonos no PHDT).  

A Figura 4.11 mostra os termogramas de DSC para a cristalização, registrados a 

partir do resfriamento controlado do polímeros fundidos. Nas curvas do poli(3-hexiltiofeno) 
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e do poli(3-hexadeciltiofeno) têm-se a presença de dois picos exotérmicos. Esses picos, em 

35,92 ºC e 23,95 ºC para o PHT e PHDT respectivamente, são relativos à cristalização das 

cadeias principais dos polímeros (composta por anéis de tiofeno). Os picos exotérmicos 

presentes em 8,26 ºC (PHT) e -38,43 ºC (PHDT) estão relacionados com a cristalização das 

cadeias alquílicas (laterais).  
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Figura 4. 11– Termogramas de DSC (cristalização) do (a) PHT e (b) PHDT. 

 

Como a etapa de cristalização de polímeros é formada por duas componentes: a 

formação de um núcleo sólido e o seu crescimento (CANEVAROLO JR, 2001), o 

deslocamento das temperaturas de cristalização referentes a cadeias principais e laterais do 

poli(3-hexadeciltiofeno) para temperaturas mais baixas em relação ao PHT sugere que o 

aumento na cadeia alquílica inserida no esqueleto de politiofeno leva a um aumento na 

mobilidade das cadeias poliméricas. CHEN & NI, 1992, observaram para o poli(3-

octiltiofeno) picos exotérmicos referentes a cristalinidade em 62,1 ºC e 78,6 ºC para 

polímeros de baixo e alto peso molecular, respectivamente. 
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4.2. Caracterização dos nanocompósitos 
 

4.2.1. Espectroscopia na região do infravermelho 
 

Os nanocompósitos formados pelo politiofeno, poli(3-hexiltiofeno) e o poli(3-

hexadeciltiofeno) e a argila brasgel, apresentam nos espectros na região do infra-vermelho 

(figura 4.12), bandas características dos polímeros e argilas utilizadas. As bandas de 

vibrações Si-O-Si para os compósitos formados se apresentam em 1036 cm-1 para o 

PT/MMTbras, em 1047 cm-1 para o PHT/MMTbras, 1038 cm-1 para o PHDT/MMTbras, 

indicando a presença da argila, e a formação de compósitos, uma vez que essas bandas não  

são observadas nos polímeros. De acordo com KUILA & NANDI, 2004, o deslocamento 

das bandas referentes às vibrações Si-O-Si da argila para valores de menores números de 

onda nos nanocompósitos sugere a formação de uma estrutura esfoliada, enquanto que o 

deslocamento desta para maiores números de onda, uma estrutura intercalada. Pode ser 

observado na Figura 4.12 que a banda referente ao nanocompósito PT/MMTbras encontra-

se deslocada para um maior número de onda em relação ao MMTbras, o que segundo 

KUILA & NANDI, 2004 sugere uma estrutura esfoliada. Porém, como observado 

posteriormente através das análises de DRX e MET, esse nanocompósito apresenta uma 

estrutura intercalada. Uma vez que se tem praticamente uma superposição das bandas 

referentes às vibrações das ligações Si-O-Si no compósito PHT/MMTbras, não é possível 

se tirar nenhuma conclusão em relação a estrutura apresentada por esse. No nanocompósito 

PHDT/MMTbras, tem-se um deslocamento da banda referente a essa vibração para maiores 

números de onda, indicando uma estrutura intercalada. Essa estrutura será comprovada 

posteriormente com as demais análises. 

  No nanocompósito PT/MMTbras, tem-se a presença de uma banda de grande 

intensidade em 768 cm-1, referente a vibração do anel de tiofeno. Não se observa nesses 

nanocompósitos (PT/MMTbras, PHT/MMTbras e PHDT/MMTbras) a presença das bandas 

relacionadas com as vibrações de estiramento simétrico e assimétrico do anel de tiofeno, 

não sendo portanto, possível inferir sobre o grau de conjugação dos polímeros. 
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Figura 4. 12 - Espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) da (a) montmorilonita 
brasgel e dos nanocopósitos: (b) PT/MMTbras, (c)PHT/MMTbras e (d) PHDT/MMTbras. Em destaque 
encontra-se uma ampliação da região entre 1200 e 900 cm-1. 
 

 Na Figura 4.13 são apresentados os espectros de infravermelho dos nanocompósitos 

formados por politiofeno, poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) com a 

montmorilonita volclay. Assim como nos compósitos formados com a montmorilonita 

brasgel, tem-se a presença de bandas da argila nos compostos formados com a argila 

volclay. As bandas de vibração da ligação Si-O-Si na argila volclay ocorrem em 1026, 1063 

e 1072 cm-1 para o PT/MMTvol, PHT/MMTvol e PHDT/MMTvol, respectivamente. De 

acordo com os estudos de KUILA & NANDI, 2004, conclui-se que, o nanocompósito 

PT/MMTvol apresenta uma estrutura esfoliada, uma vez que a banda referente a ligação Si-

O-Si se desloca para valores menores em relação a mesma na argila e os nanocompósitos 

PHT/MMTvol e PHDT/MMTvol uma estrutura intercalada, caracterizado pelo 

deslocamento dessa banda (Si-O-Si) para maiores números de onda. Através de análises 

mostradas posteriormente, todos os sistemas obtidos com essa argila apresentam estrutura 

intercalada. Dessa forma, conclui-se que o método de KUILA & NANDI, 2004 foi eficiente 

na identificação da estrutura dos nanocompósitos de polihexiltiofeno e polihexadeciltiofeno 

com a montmorilonita volclay. 
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Figura 4.13 - Espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) da (a) montmorilonita 
volclay e dos nanocopósitos: (b) PT/MMTvol,  (c)P(HT)/MMTvol e (d) P(HDT)/MMTvol. Em destaque 

encontra-se uma ampliação da região entre 1200 e 900 cm-1 . 
 

Os nanocompósitos formados pelo politiofeno, poli(hexiltiofeno) e o 

poli(hexadeciltiofeno), e a argila organofílica (claytone) presentes na Figura 4.14, 

apresentam bandas relativas a vibração da ligação Si-O-Si em 1027 cm-1 para o 

PT/MMTorg, em 1040 cm-1 para o PHT/MMTorg e em 1055 cm-1 para o PHDT/MMTorg. 

Tomando como base as observações de KUILA & NANDI, 2004, sugere-se que os 

nanocompósitos obtidos com o politiofeno e a argila organofílica apresentam as lamelas de 

argila esfoliadas ao longo da matriz polimérica, enquanto que nos compósitos 

PHT/MMTorg e PHDT/MMTorg nenhuma conclusão pode ser tirada, uma vez as bandas 

referentes a vibração da ligação Si-O-Si nestes ocorre em praticamente o mesmo número de 

onda da argila.  Analisando os resultados obtidos através da caracterização desses 

nanocompósitos pelas técnicas de DRX e MET, observa-se a predominância de estruturas 

esfoliadas. 

 No nanocompósito PT/MMT org, observa-se bandas presentes em 3059 e 2922 cm-1 

relacionadas a vibrações de estiramento simétrico e assimétrico das ligações –CH dos 

grupamentos orgânicos presentes entre as lamelas de argila. Na argila, essas vibrações 

ocorrem em números de onda de 2924 e 2850 cm-1. De acordo com Vaia et al., 1994, as 
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bandas presentes nos espectros de infravermelho referentes às vibrações de estiramentos 

simétricos e assimétricos (em aproximadamente 2920 e 2850 cm-1, respectivamente), e a 

vibração de deformação do tipo tesoura (em valores próximos a 1470 cm-1) das ligações 

CH2 dão detalhes da estrutura do sal orgânico no interior das lamelas de argila. Na argila 

claytone, essas vibrações ocorrem em 2923, 2848 e 1471cm-1, enquanto que no 

nanocompósito formado pelo politiofeno e essa argila, as mesmas se apresentam em 2922, 

2854 e 1485, respectivamente. Dessa forma, tomando como base estudos de WEERS & 

SCHEUING, 1990, um deslocamento para maiores valores das bandas referentes às 

vibrações de estiramento e deformação do tipo tesoura das ligações CH2 do nanocompósito 

PT/MMTorg em relação a MMTorg (com exceção da vibração de estiramento assimétrico, 

que ocorre em menores valores), indica um aumento no ordenamento das cadeias alquílicas 

do sal orgânico, e na quantidade de regiões com conformação trans . Essa observação só é 

possível de ser realizada nesse nanocompósito, uma vez que os nanocompósitos obtidos 

com o poli(3-hexiltiofeno) e o poli(3-hexadeciltiofeno) apresentam além dos grupamentos 

CH2 presentes no sal orgânico, ligações CH2 nas cadeias alquílicas no polímero. 
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Figura 4. 14 –Espectros de Infra-vermelho com transformada de Fourier (FTIR) dos nanocompósitos: 
(a) PT/MMTorg, (b)P(HT)/MMTorg e (c) P(HDT)/MMTorg. Em destaque encontra-se uma ampliação 

da região entre 1200 e 900 cm-1 . 
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4.2.2. Difração de Raios X 
 

A Figura 4.15 mostra os difratogramas dos nanocompósitos de politiofeno, poli(3-

hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) com a montmorilonita brasgel. Na argila 

(MMTbras) pura, observa-se um pico de cristalinidade em 6,20º (Figura 4.3) referente ao 

plano (001), que descreve a distância entre as lamelas de argila. No nanocompósito 

PT/MMTbras (Figura 4.15 (a)), observa-se o desaparecimento deste pico da argila, 

sugerindo que as lamelas foram separadas umas das outras e portanto, que o nanocompósito 

tem estrutura esfoliada. 
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Figura 4. 15 - Difratograma de Raios-X de nanocopósitos de: (a) PT/MMTbras, (b)PHT/MMTbras e (c) 
PHDT/MMTbras. 
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Na Figura 4.15 (b), o difratograma do nanocompósito PHT/MMTbras apresenta um 

pico cristalino em 2θ = 4,98º (com d001 = 1,774 nm) relativo ao deslocamento do pico da 

argila (anteriormente em 6,20º), comprovando a formação de um nanocompósito com 

estrutura intercalada. De acordo com GAJEWSKI & GILBERR, 1990, a espessura 

molecular do anel de tiofeno (referente ao eixo a, Figura 4.15) é de 0,26 nm e do grupo 

hexil de 0,74 nm, obtido através de cálculos de mecânica molecular (MMX). A distância 

entre as cadeias principais desse polímero é determinada pelo tamanho da cadeia alquílica 

substituinte e o seu nível de interdigitação (PARK & LEVON, 1997). Como a distância 

entre as lamelas de PHT de acordo com o DRX é de 1,785 nm, têm-se indícios da presença 

de uma lamela composta por duas cadeias poliméricas e de que as cadeias laterais 

apresentam um pequeno grau de interconexão no interior da lamela de argila. Na Figura 

4.16 pode ser observado o esquema de uma célula unitária dos polialquiltiofenos. 

Na Figura 4.15 (c) pode ser observado o difratograma do nanocompósito 

PHDT/MMTbras. Têm-se a presença de um pico de cristalinidade em 1,90º (referente a 

argila) e uma distância interplanar de 4,650 nm, e consequentemente a formação de um 

nanocompósito do tipo intercalado, caracterizado pelo aumento no espaçamento 

interlamelar basal da argila, anteriormente d001 = 1,245 nm. Esse aumento (igual a 3,405 

nm) ocorre pela presença do polímero entre essas lamelas e pode-se ter a presença de mais 

do que uma cadeia do polímero intercalada, uma vez que uma única lamela apresenta uma 

altura de aproximadamente 2,630 nm. Estas podem estar presentes com estruturas 

cristalinas diferentes, estando as cadeias laterais interconectadas e fazendo com que duas 

cadeias poliméricas apresentem uma menor altura nesse arranjo do que as mesmas isoladas. 

Segundo YAZAKAWA et al., 2006, a formação de uma estrutura em uma única camada 

(onde as cadeias laterais encontram-se interconectadas), é favorecida para cadeias alquílicas 

substituintes longas, em geral com um número superior a 10 carbonos.   
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Figura 4. 16 – Célua unitária para os polialquiltiofenos. Fonte: ZEN et al., 2006. 

 

Na Figura 4.17 (a) o nanocompósito formado pelo politiofeno e a MMTvol não 

apresenta picos de cristalinidade, assim como o PT/MMTbras. Sugere-se então que o 

mesmo apresente uma estrutura esfoliada.  

Ao analisarmos o gráfico presente na Figura 4.17 (b) para o poli(3-hexiltiofeno) e a 

argila volclay observa-se um pico de cristalinidade em 5,02º, com uma distância interplanar 

(d001 = 1,760 nm). Esse pico que encontra-se deslocado para um menor valor em relação ao 

pico original da argila e indica a formação de um nanocompósito com estrutura intercalada. 

Devido ao aumento na distância interlamelar da argila ser pequeno e esse espaçamento ser 

compatível com a distância entre as lamelas do polímero (para o PHT = 1,785 nm), sugere-

se que se tenha a presença de uma única lamela polimérica no espaço interlamelar da argila, 

e que as cadeias laterais encontram-se com um pequeno nível de interdigitação. Na Figura 

4.18 pode ser observado o esquema de uma lamela de polialquiltiofeno com as cadeias 

laterais interdigitadas.  Neste difratograma (Figura 4.17 (b)), pode ser observado um 

refinamento no pico de cristalinidade no plano (010) em aproximandamente 25º. Uma vez 

que esse pico está relacionado com ordem na cadeia principal do polímero, conclui-se que 

neste nanocompósito as cadeias compostas pelos anéis de tiofeno (cadeias principais) se 

encontram mais organizados do que no polímero sozinho (KUILA & NANDI, 2004). 
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Figura 4. 17 - Difratogramas de Raios-X de nanocompósitos: (a) PT/MMTvol, (b)PHT/MMTvol e (c) 
PHDT/MMTvol. 

 

No difratograma da Figura 4.17 (c), o compósito formado pela argila volclay e o 

PHDT apresenta um pico de cristalinidade em 2θ = 2,46 º e um espaçamento interlamelar 

de 3,591 nm, além de picos de cristalinidade em 4,60 e 6,44º, relativos aos planos (200) e 

(300). Dessa forma, conclui-se que o nanocompósito apresenta uma estrutura intercalada. 

De acordo com o espaçamento de uma lamela do polímero (2,630 nm), pode-se sugerir a 

presença de mais de uma lamela no interior do espacamento da argila. Assim como o 
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compósito PHDT/MMTbras, este nanocompósito apresenta como segunda estrutura, uma 

estrutura em uma única camada. 

 

 
Figura 4. 18 - Representação de uma lamela dos polialquiltiofenos com as cadeias laterais 

interdigitadas. 
 

O difratograma do PT/MMTorg (Figura 4.19 (a)), não apresenta picos de 

cristalinidade indicando a formação de uma estrutura do tipo esfoliada, devido ao 

desaparecimento dos picos de cristalinidade presentes no difratograma da argila. 

No difratograma do PHT/MMTorg, Figura 4.19 (b), pode ser observada a presença 

de um único pico de cristalinidade em 2θ= 5,07 (d001 = 1,743 nm), em contraste com a 

argila, que apresenta picos em 2θ = 3,10 º e 2θ = 6,92º (Figura 4.3 (c)) . São duas as 

possíveis explicações para esse fato: as lamelas da porção organofilica da argila claytone 

terem diminuído o seu espaçamento (ou por reorganização das cadeias do sal orgânico com 

uma possível mudança de estrutura ou até mesmo a sua degradação (CAUSIN et al., 2007)) 

e consequentemente se ter um nanocompósito intercalado formado tanto pela porção 

organofílica quanto pela porção não-organofílica; ou, a presença de regiões onde a argila 

foi esfoliada (caracterizada pelo desaparecimento do pico referente à parte que foi trocada 

por sais orgânicos (2θ= 3,10)) e intercaladas (devido ao deslocamento do pico da argila em 

2θ= 6,92 para um valor mais baixo). 
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O difratograma do nanocompósito PHDT/MMTorg na Figura 4.19 (c) apresenta, 

assim como o nanocompósito PHT/MMTorg, um único pico em 5,90º. A explicação para 

esse pico único é semelhante a do nanocompósito formado por essa argila e o poli(3-

hexiltiofeno).A ausência de picos a baixos ângulos, até aproximadamente 2θ = 5º sugere 

esfoliação da parte orgânica da argila , e o pico em 2θ= 5,90º (equivalente a um d001 = 

1,498) e reflete um aumento de 0,221 nm na distância interplanar da argila (em relação a 2θ 

= 6,92 º), é característico da intercalação da fração natural da argila, apresentando esse 

nanocompósito regiões intercaladas e regiões esfoliadas.  Pode ocorrer também um 

rearranjo das cadeias orgânica dos sais de amônio, levando a uma diminuição no 

espaçamento interlamelar, o que levaria a um nanocompósito com estrutura apenas 

intercalada. O tipo de estrutura formada só será confirmado através da microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). 
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Figura 4. 19 - Difratogramas de Raios-X de nanocopósitos de: (a) PT/MMTorg, (b) PHT/MMTorg e (c) 

PHDT/MMTorg. 

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 
 Apesar da eficiência da técnica de difração de raios – X para a caracterização de 

nanocompósitos polímeros/silicatos lamelares, não é possível a confirmação da formação 

de estruturas esfoliadas unicamente através dela. A ausência de picos cristalinos, 

característicos dessa estrutura pode, além da esfoliação, esconder picos que se encontram 

abaixo do limite de detecção do aparelho. Dessa forma, a microscopia eletrônica de 

transmissão é a técnica mais eficiente para a comprovação da formação de nanocompósitos 

do tipo esfoliado. Porém o seu elevado custo limita o uso da mesma. Por essa razão, apenas 

quatro amostras identificadas pelo DRX como apresentando estrutura esfoliada foram 

caracterizadas por esta técnica. 

Analisando a micrografia de transmissão para os nanocompósitos PT/MMTbras na 

Figura 4.20, observa-se a presença de lamelas de argila separadas umas das outras por um 

material polimérico, assim como a presença de material argiloso agregado. Ao contrário do 

observado através da difração de raios-X (Figura 4.15 (a)) para esse nanocompósito, têm-se 

a indicação de um nanocompósito com estrutura intercalada.  
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Figura 4. 20 – Micrografia de Transmissão para o nanocompósito PT/MMTbras 
(a barra corresponde a 200 nm) 

 
 

Na micrografia do nanocompósito PT/MMTvol (Figura 4.21) pode ser observada a 

presença de lamelas de argila separadas umas das outras, devido a inserção de material 

polimérico entre as mesmas, e consequentemente a formação de um nanocompósito do tipo 

intercalado. Assim como no nanocompósito formado pelo politiofeno com a bentonita 

brasgel, a estrutura observada através da microscopia de transmissão é diferente da inferida 

pela difração de raios-X (Figura 4.17 (a)). 
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Figura 4. 21 - Micrografia de Transmissão para o compósito PT/MMTvol 

(barra corresponde a 50 nm). 
 

A micrografia do compósito de politiofeno com a argila organofílica (PT/MMTorg) 

na Figura 4.21 apresenta lamelas isoladas de argila o que caracteriza a formação de uma 

estrutura esfoliada, confirmando assim o resultado obtido por difração de raios-X (Figura 

4.19(a)) . Além disso, é possível a observação de que as mesmas encontram-se dispersas 

uniformemente na matriz polimérica. 

 

 
Figura 4. 22 - Micrografia de Transmissão para o compósito PT/MMTorg 

(barra correspondente a 100nm). 
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Pode ser observado, ao se analisar a micrografia eletrônica de transmissão (MET) 

na Figura 4.23 para o nanocompósito formado pelo poli(3-hexadeciltiofeno) com a 

bentonita organofílica (MMTorg) a presença de lamelas isoladas de argila ao longo da 

matriz, como também locais onde se tem polímero intercalado no interior dessas lamelas. 

Através da difratometria de raios-X (Figura 4.19 (c)), observou-se a formação de um 

nanocompósito que apresentou regiões intercaladas e esfoliadas. Dessa maneira, a 

microscopia eletrônica de transmissão confirma o resultado obtido por DRX. 

 
Figura 4. 23- Micrografia de Transmissão para o compósito PHDT/MMTorg 

(barra correspondente a 50nm). 
 

4.2.4. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 
 

A Figura 4.24 mostra os termogramas de DSC para o politiofeno e os 

nanocompósitos formados com as argilas montmorilonitas Brasgel, Volclay e Claytone. 

Observa-se a presença de picos endotérmicos em temperaturas em torno de 60 ºC no 

polímero e no nanocompósito PT/MMTbras e em torno de 40 °C para o nanocompósito 

PT/MMTorg.  

Os picos endotérmicos presentes em baixas temperaturas (entre 40 e 60 °C) no 

polímero e em PT/MMTbras e PT/MMTorg foram atribuídos por CHEN & NI, 1992 à 

relaxação conformacional. Observa-se no nanocompósito PT/MMTbras um aumento na 
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temperatura em que essa relaxação ocorre, como pode ser observado na tabela 4.2, 

enquanto que o nanocompósito PT/MMTorg, apresenta uma diminuição nessa temperatura.   
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Figura 4. 24 - Termogramas de DSC (aquecimento) do (a) PT e dos seus compósitos formados com as 

argilas (b) brasgel, (c) volclay e (d) claytone. 
 

Foi observado por CAUSIN et al., 2007, que a presença de montmorilonita aumenta 

a taxa de cristalização do polímero e facilita o empacotamento das cadeias poliméricas. 

Esse efeito é maior no caso de nanocompósitos do tipo esfoliado em relação à estrutura 

intercalada devido a uma maior área superficial apresentada pela argila na estrutura 

esfoliada. Neste estudo, os nanocompósitos onde foram observadas relaxações 

conformacionais (PT/MMTbras e PT/MMTorg), apresentaram comportamentos diferentes. 

O PT/MMTbras, que mostrou aumento na temperatura de ocorrência do fenômeno 

corrobora o observado por CAUSIN et al, 2007, enquanto que o comportamento do 

nanocompósito do politiofeno com a montmorilonita organofílica (PT/MMTorg) foi 

oposto, pois se teve uma diminuição na temperatura relacionada com a mudança de 

conformação observada no polímero puro. 

Um desvio da linha de base tanto no polímero quanto nos seus nanocompósitos com 

liberação de calor em temperaturas na faixa de 160 a 195 °C deve estar relacionado ao 
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início da degradação do material polimérico. De acordo com MACHADO & MATOS, 

2003, a degradação térmica dos polímeros pode ocorrer tanto absorção (fenômeno 

endotérmico) como liberação de calor (fenômeno exotérmico). Os fenômenos endotérmicos 

estão associados com ruptura de ligações, depolimerização e volatilização, enquanto que os 

processos exotérmicos em geral estão relacionados com processos oxidativos.  Uma vez 

que se tem a mudança na linha de base com liberação de calor, podemos dizer que 

provavelmente, o processo degradativo que ocorre é degradação termo-oxidativa.  

 

Tabela 4.2 – Temperatura de ocorrência da relaxação conformacional do politiofeno e dos seus 
nanocompósitos 

 T (°C) 

PT 57,66 

PT/MMTbras 61,78 

PT/MMTvol - 

PT/MMTorg 39,17 

 

Os termogramas de DSC do poli(3-hexiltiofeno) e os nanocompósitos formados 

com este polímero estão mostrados na Figura 4.25. Nestes termogramas observa-se a 

presença de picos endotérmicos em temperaturas na faixa de 30 °C para o PHT/MMTvol 

(c) e PHT/MMTorg (d) e em 60 °C para o polímero (a). Um segundo pico endotérmico se 

encontra em torno de 150 °C, no polímero e em 140 °C nos nanocompósito PHT/MMTvol 

(c) e PHT/MMTorg (d). Em todos os nanocompósitos têm-se também a presença de mais 

um pico endotérmico em torno de 190 °C.  
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Figura 4. 25 - Termograma de DSC (aquecimento) do (a) PHT e dos seus compósitos formados 

com as argilas (b) brasgel, (c) volclay e (d) claytone. 
 

O primeiro pico endotérmico, observado nos nanocompósitos PHT/MMTvol (c) e 

PHT/MMTorg (d) em 36,15 e 37,66 °C, respectivamente e 62,92 °C no polímero está 

relacionado à fusão das cadeias laterais (substituintes), enquanto que os picos presentes em 

150,90, 141,18 e 140,93 °C para o polímero (a) e os nanocompósitos PHT/MMTbras (b) e  

PHT/MMTorg (d), respectivamente, se referem a fusão das cadeias principais do polímero. 

No nanocompósito PHT/MMTvol (c), observa-se a ausência do pico relacionado com a 

fusão da cadeia principal, o que pode indicar que essas cadeias não apresentam ordem, 

apesar de o mesmo apresentar pico de cristalinidade no DRX (Figura 4.16 (b)). Para o 

nanocompósito PHT/MMTbras (Figura 4.25 (a)), o primeiro endoterma (em 30,71 °C) pode 

estar relacionado com a transição vítrea do polímero. Foi encontrado em estudo realizado 

por KUILA & NANDI, 2004, uma temperatura de transição vítrea de 24,4 °C para o poli(3-

hexiltiofeno).  

É possível notar a diminuição em todas as temperaturas de fusão na presença da 

argila, sendo uma diminuição na faixa de 25 °C para as cadeias laterais e de quase 10 °C 

relativa à cadeia de tiofeno. Essa diminuição pode ocorrer por que as lamelas de argila 

estão presentes separando as cadeias poliméricas e diminuindo as interações entre elas, 
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sendo necessária, portanto, menor energia para a fusão das mesmas. Ao se observar as 

entalpias de fusão dos picos relativos à fusão das cadeias laterais (Tabela 4.3), têm-se 

valores de 0,4 J/g para o polímero puro e 2,75 e 0,81 J/g para PHT/MMTvol e 

PHT/MMTorg, respectivamente. Aumentos nessa entalpia são observados nos 

nanocompósitos em relação ao polímero puro, indicando um maior grau de cristalinidade 

nos mesmos. Ao se avaliar as entalpias de fusão das cadeias principais tendência 

semelhante é observada. Nos estudos realizados por KUILA & NANDI, em 2004 e 2006, 

com o poli(3-hexiltiofeno) e montmorilonita organofílica, os nanocompósitos apresentaram 

temperaturas de fusão igual ou superior às do polímero puro. 

CHEN & NI, 1992 e WANG & RUBNER, 1990 observaram a decomposição do 

cloreto férrico utilizado como iniciador em valores aproximados de 200 °C.  Os picos 

endotérmicos presentes em 183,17, 207,67 e 195,62 °C para os nanocompósitos 

PHT/MMTbras, PHT/MMTvol e PHT/MMTorg presentes na Figura 4.25 (b), (c) e (d) 

respectivamente, podem estar relacionados com essa decomposição, sugerindo a presença 

dessa substância nos referidos compostos. Devido a um maior valor de entalpia nesse pico 

(decomposição) apresentada pelo nanocompósito PHT/MMTvol (Tabela 4.3) em relação 

aos demais nanocompósitos, sugere-se que  o nível de dopagem apresentado por este é 

superior. Os valores de entalpia de fusão/decomposição do FeCl3 com as suas temperaturas 

podem ser encontradas na Tabela 4.3. KAERIYAMA, 1997, por sua vez, observou que a 

fusão das cadeias principais dos polialquiltiofenos dopados com o cloreto férrico não 

ocorreu em temperaturas inferiores a 200 °C, atribuindo esse fenômeno a uma maior 

interação entre as cadeias poliméricas no estado dopado. Dessa forma, o pico de 

cristalinidade presente em 207,67 °C no nanocompósito PHT/MMTvol (Figura 4.35 (c)), 

pode estar relacionado com a fusão das cadeias principais do polímero e indicar um certo 

nível de dopagem. 

De acordo com MALIK & NANDI, 2002, a entalpia de fusão para cristais 100% 

perfeitos do poli(3-hexiltiofeno) (�Hm
0) é igual a 99 J/g. Dessa forma, utilizando a equação 

3.3 para cálculo do grau de cristalinidade dos referido polímero tem-se os valores de 

10,20% de cristalinidade para o polimero e 11,98, 13,00 e 14,33% para os nanocompósitos 

PHT/MMTbras, PHT/MMTvol e PHT/MMTorg, respectivamente. Conclui-se portanto que 

a argila induz um ligeiro aumento na cristalinidade do polímero.  
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Pode ser visto nas curvas de DSC presentes na Figura 4.25, mudança da linha de 

base em todos os termogramas, característica de início de degradação. Ao se analisar as 

curvas presentes nesta Figura (referente à temperatura de início de degradação do 

polímero), observa-se que houve uma diminuição na temperatura em que ocorreu esse 

início de degradação em todos os nanocompósitos em relação ao polímero. Os estudos de 

YU et al., 2004, demonstraram comportamento semelhante e atribuíram esse fenômeno ao 

fato de os polímeros nos nanocompósitos, apresentaram peso molecular (calculado através 

de cromatografia por permeação em gel (GPC)) inferiores em relação ao polímero na 

ausência de argila.  

 Não foi possível obter uma correlação entre as propriedades térmicas observadas 

através dessa análise e o tipo de estrutura formada pelos nanocompósitos (PHT/MMTbras, 

PHT/MMTvol e PHT/MMTorg).  

Na Figura 4.26 são apresentados os gráficos de DSC para o PHDT e os seus 

nanocompósitos. O polímero apresenta dois picos de cristalinidade em baixas temperaturas 

(em 46,78 e 55,88 °C) e não se observa picos em temperaturas mais altas. Os 

nanocompósitos de poli(3-hexadeciltiofeno) com as três argilas utilizadas no estudo 

apresentaram comportamentos bem distintos. No PHDT/MMTbras (b), têm-se a presença 

de 3 picos em temperaturas inferiores a 100 °C (46,78, 55,88 e 89,36 °C) e um pico em 

temperatura superior (174,2 °C), o PHDT/MMTvol (c) apresenta dois picos em 

temperaturas menores do que 100 ºC (37,24 e 81,14 ºC) e dois em temperaturas maiores 

(131,22 e 205,90 °C) e o PHDT/MMTorg (d), se observa apenas um pico, em 108,72 °C.  

Os picos encontrados no nanocompósito PHDT/MMTbras (b) na faixa de 0 a 50°C 

são relacionados com a fusão das cadeias laterais na estrutura em duas camadas e na 

estrutura em única camada (35,48 °C e 47,39 °C, respectivamente), enquanto que nessa 

mesma faixa de temperatura se observa apenas um pico referente a fusão das cadeias 

laterais no nanocompósito PHDT/MMTvol (c) (37,24 °C). A ausência de picos 

endotérmicos para o PHDT/MMTorg (d) na faixa de 0 a 50°C pode estar relacionada com 

desordem nas cadeias laterais no polímero ou encadeamentos cabeça-cauda inferiores a 

90% (KUILA & NANDI, 2006).  

Foi observado por HSU et al., 1993, para o politetradeciltiofeno (PTDT) uma 

transição sólido – cristal líquido em uma temperatura de próxima de 75 °C. Os picos 
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endotérmicos observados para o PHDT/MMTbras (Figura 4.26 (b)) e PHDT/MMTvol 

(Figura 4.26 (c)) em temperaturas de 89,36 e 81,14 °C, respectivamente, podem estar 

relacionadas com esta transição. 
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Figura 4. 26 - Termogramas de DSC (aquecimento) do (a) PHDT e dos seus compósitos 

formados com as argilas (b) brasgel, (c) volclay e (d) claytone. 
 

Tomando-se como base os picos referentes à fusão das cadeias principais, deduz-se 

que a argila induz a cristalização destas nos nanocompósitos PHDT/MMTvol e 

PHDT/MMTorg, visto que a ausência de ordem observada para o polímero isolado não se 

apresenta nesses nanocompósitos. Dentre os nanocompósitos que apresentaram picos de 

fusão referentes às cadeias principais (PHDT/MMTvol (c) e PHDT/MMTorg (d)), o 

PHDT/MMTvol apresenta cristais mais perfeitos uma vez que se tem maior temperatura e 

entalpia de fusão relacionadas com a cadeia principal, como pode ser visto na Tabela 4.3.  

Os picos presentes 174,12 °C e 205,90 °C para os nanocompósitos PHDT/MMTbras 

e PHDT/MMTvol podem estar relacionados, como observado por CHEN & NI, 1992, com 

a decomposição do cloreto férrico, demonstrando que, assim como observado em 

PHT/MMTbras, PHT/MMTvol e PHT/MMTorg, certo nível de dopagem se apresenta 

nesses nanocompósitos. A presença de picos de fusão alargados nos compósitos 
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PHDT/MMTbras e PHDT/MMTorg de acordo com PARK & LEVON, 1997 podem estar 

relacionado com uma larga distribuição nos níveis de empacotamento.    

 Através da observação da linha referente à temperatura de início de degradação 

(Figura 4.26), observa-se ligeiros aumentos dessas temperaturas nos nanocompósitos em 

relação ao polímero puro, principalmente nos nanocompósitos PHDT/MMTvol e 

PHDT/MMTorg . 

 Na tabela 4.3 observa-se um aumento nas entalpias de fusão dos nanocompósitos 

em relação ao polímero. Dentre os nanocompósitos, o PHDT/MMTorg apresenta o maior 

aumento o que, assim como analisado por CAUSIN et al., 2007 estaria relacionado com o 

tipo de estrutura apresentada por este (no caso esfoliada), que facilita a organização das 

cadeias devido a uma maior área superficial da argila agindo como nucleante. 

 
 

Tabela 4. 3 -Temperaturas e entalpias de fusão para os polímeros e nanocompósitos. 
 Tm1 

(°C) 
Tm2 
(°C) 

Tm3 
(°C) 

Tm4 
(°C) 

�Hm1 
(J/g) 

�Hm2 
(J/g) 

�Hm3 
(J/g) 

�Hm4 
(J/g) 

PHT puro 
 

62,95 150,90 - - 0,4 10,09 - - 

PHT/MMT 
Brás 

- 141,18 183,17 -  11,86 3,54 - 

PHT/MMT 
Vol 

36,15 207,67 - - 2,75 12,90 - - 

PHT/MMT 
Org 

37,66 140,93 195,62 - 0,81 14,19 10,09 - 

PHDT puro 
 

46,78 55,88 - - 1,13 1,69 - - 

PHDT/MMT
bras 

35,48 47,39 89,36 174,1
2 

3,67 2,58 1,71 35,81 

PHDT/MMT
vol 

37,24 81,14 131,22 205,9
0 

9,97 1,54 21,28 22,31 

PHDT/MMT
org 

108,72 - - - 15,22 - - - 

 
 Uma vez que o poli(3-hexadeciltiofeno) é um polímero pouco estudado, não se tem 

relatos na literatura sobre a entalpia de fusão para cristais 100% perfeitos (�Hm0) e não é 

possível, portanto, o cálculo do grau de cristalinidade desse polímero. 

Na Figura 4.27 são apresentadas as curvas de DSC (cristalização) do poli(3-

hexiltiofeno) e dos nanocompósitos formados por este. Picos exotérmicos na faixa de 
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temperatura entre 20 e 44 °C são observados em todas as curvas e se referem à cristalização 

das cadeias laterais (alquílicas) nos polímeros. 

 Não existe um consenso quanto à influência do tipo de estrutura na cristalização de 

nanocompósitos. De acordo com XU et al, 2005, os nanocompósitos de polietileno com 

argila organofílica e estrutura esfoliada apresentaram maior facilidade de cristalização do 

que os com estrutura intercalada. Por sua vez, SVOBODA et al., 2002, KIM et al., 2004 e 

KRIKORIAN & POCHAN, 2005, comprovaram que nos nanocompósitos com estrutura 

intercalada, a argila age como nucleante, facilitando a cristalização, enquanto que nos com 

estrutura esfoliada, devido a presença de lamelas de argila dispersas ao longo da matriz 

polimérica, as interações entre as cadeias, necessárias para a cristalização, são dificultadas e 

portanto, essa característica é afetada.  
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Figura 4. 27 - Termogramas de DSC (resfriamento) do PHT (a) e dos compósitos formados 
pelas argilas brasgel (b), volclay (c) e claytone (d). 

 

O nanocompósito PHT/MMTbras (Figura 4.27 (b)) apresentou um aumento 

considerável (aproximadamente 8 °C e 70 J/g ) na temperatura e na entalpia de 

cristalização, (observados na Tabela 4.4) em relação ao polímero. Esse aumento pode estar 

relacionado ao fato da argila atuar como nucleante e de cristais mais perfeitos estarem 

sendo formados. 
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 Nos nanocompósitos PHT/MMTvol e PHT/MMTorg (Figura 4.27 (c) e (d)) , houve 

uma diminuição nas temperaturas de cristalização em relação ao polímero, porém os 

mesmos apresentam uma maior entalpia de cristalização (�Hc), que é um indicativo de 

maior cristalinidade do que no PHT. Essa diminuição foi grande (em torno de 13°C) no 

nanocompósito PHT/MMTorg, sugerindo que a cristalização nesse nanocompósito, é 

comandada pela etapa de nucleação. Dessa forma, a argila organofílica estaria dificultando 

a formação de núcleos pelo impedimento de interações intercadeias, corroborando o 

observado por KIM et al., 2004, SVOBODA et al., 2002, e KRIKORIAN & POCHAN, 

2005. Os valores de entalpia de cristalização para o polímero e nanocompósitos podem ser 

observados na Tabela 4.4. 

Na Figura 4.28, são apresentadas as curvas de DSC de cristalização do poli(3-

hexadeciltiofeno) e seus nanocompósitos. Observa-se a presença de dois picos de 

cristalinidade em todas as curvas, com exceção do nanocompósito PHDT/MMTvol, onde se 

tem três picos exotérmicos.  

Como descrito anteriormente, o PHDT pode se apresentar em duas estruturas 

distintas (estruturas únicas e em duas camadas) (Figura 4.8), e isso poderá se refletir em 

três picos de cristalinidade na curva de DSC.  
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Figura 4. 28 - Termogramas de DSC (resfriamento) do PHDT (a) e dos compósitos formados 
pelas argilas brasgel (b), volclay (c) e claytone (d). 

 

Apenas no nanocompósito PHDT/MMTvol (Figura 4.28 (c)), é possível a 

observação de três picos exotérmicos. Esses picos podem estar relacionados com a 

cristalização das cadeias laterais em duas camadas (Tc1 = -22,36 °C), (uma vez que a 

organização das cadeias nessa estrutura exige uma menor energia), a cristalização das 

cadeias laterais em única camada (Tc2 = -9,77 °C) e a formação de cristais das cadeias 

principais (composta pela repetição de anéis de tiofeno) (Tc3 = 47,82 °C). 

Nos demais nanocompósitos, os dois picos exotérmicos devem estar relacionados 

com a cristalização das cadeias laterais em duas camadas (as temperaturas mais baixas) e 

das cadeias principais. Uma diminuição na temperatura de cristalização das cadeias laterais 

na estrutura em duas camadas é observada para os nanocompósitos PHDT/MMTbras e 

PHDT/MMTorg, indicando uma facilitação de cristalização nesses em relação ao polímero 

puro. Além disso, como observado na Tabela 4.4, as entalpias de cristalização em todos os 

picos exotérmicos no polímero são maiores do que nos nanocompósitos. 
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Tabela 4.4 - Temperaturas e entalpias de cristalização para os polímeros e nanocompósitos. 
 Tc1 

(°C) 
Tc2 
(°C) 

Tc3 
(°C) 

�Hc1 
(J/g) 

�Hc2 
(J/g) 

�Hc3 
(J/g) 

PHT puro 35,92 - - 26,00 - - 
PHT/MMTbras 43,34 - - 76,12 - - 
PHT/MMTvol 32,33 - - 64,74 - - 
PHT/MMTorg 22,44 - - 58,25 - - 

PHDT puro 23,95 -38,43 - 109,99 29,07 - 
PHDT/MMTbras 27,13 - 49,00 - 35,81 10,63 - 
PHDT/MMTvol 47,82 9,77 -22,38 8,64 22,31 4,36 
PHDT/MMTorg 29,64 -47,46 - 54,65 18,65 - 

 
 

4.2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A Figura 4.29 apresenta micrografias do PT (4.29 (a)) e do nanocompósito 

PT/MMTbras (4.29 (b)). Observa-se a presença de uma estrutura na forma de grãos e 

também a presença de grãos grandes para o politiofeno puro, enquanto que no 

nanocompósito formando com argila brasgel, os grãos são bem pequenos, indicando de que 

a argila age como agente de nucleação, aumentando a quantidade de grãos formados e 

consequentemente diminuindo o seu tamanho.  

Comportamento semelhante ao nanocompósito PT/MMTbras pode ser observado 

pelos compósitos formados pelo politiofeno com as argilas Volclay e Claytone 

(PT/MMTvol e PT/MMTorg), na Figura 4.30 (a) e (b), respectivamente. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. 29 - Micrografias de varreduras com aumento de 300 vezes do (a) PT  e (b) PT/MMTbras. 
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 Pode ser notado também, uma distribuição mais uniforme dos grãos no compóstito 

formado pelo polímero com a argila claytone (MMTorg) (figura 4.30(b)), assim como grãos 

menores em comparação ao compósito formado com a argila volclay (não organofílica) 

(figura 4.30(a)). 

 
 

 
(a) (b) 

Figura 4. 30 - Microscopias de varreduras com aumentos de 500 vezes do (a) politiofeno/volclay e (b) 
politiofeno/claytone. 
 

4.2.6. Condutividade Elétrica 
 
Os polímeros sintetizados e os nanocompósitos obtidos foram lavados com metanol 

e, apesar desse solvente ser capaz de eliminar o excesso de cloreto férrico, assim como o 

ânion FeCl4
- nas cadeias dopadas, segundo Nalwa 1997, não se consegue retirá-lo 

totalmente, ficando sempre resíduos deste composto. Desta forma, não é possível se afirmar 

com total certeza que os níveis de dopagem dos compostos analisados sejam os mesmos.    

Assim como relatado pela literatura, pode ser observado na Tabela 4.5 que a 

inserção de cadeias alquílicas no politiofeno leva a uma diminuição na condutividade, e 

essa diminuição é maior quanto maior for o tamanho da cadeia inserida. Segundo QIAO et 

al., 2001, o aumento do tamanho da cadeia alquílica acima de um certo valor ocasiona um 

desvio da planaridade devido ao impedimento estérico causado pelas mesmas, afetando a 

condução de energia no interior da cadeia e um afastamento entre as mesmas, diminuindo a 

condução de elétrons entre essas cadeias. 

 Comparando os valores de condutividade do politiofeno puro (PT) apresentados na 

tabela 4.5 e os compósitos formados por esse polímero, uma diminuição de 3 ordens de 

grandeza nos valores de condutividade pode ser observada. Como observado por 
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FURAKAWA, 1987, e discutido na seção referente à espectroscopia de infravermelho do 

politiofeno, o polímero apresenta um alto grau de conjugação, o que não pode ser 

observado para os nanocompósitos.   

 

Tabela 4. 5 - Condutividade dos polímeros e nanocompósitos. 
 

 
 

Yu et al., 2004, atribui a menor condutividade nos nanocompósitos à perda de 

cristalinidade do politiofeno causada pela inserção de argila. Como os nanocompósitos 

PT/MMTbras e PT/MMTvol apresentam estrutura intercalada e o PT/MMTorg estrutura 

esfoliada e ambos apresentam um comportamento semelhante em relação ao polímero puro, 

não é possível fazer uma relação entre a estrutura formada e a condutividade. 

O poli(3-hexiltiofeno) (PHT) apresenta condutividade de 3,0306 x 10-4 S/m como 

observado na Tabela 4.5. Esse valor encontra-se próximo ao encontrado por KUILA & 

NANDI, 2004 para esse polímero no estado não dopado, 6,675 x 10-3 S/m. Nos 

nanocompósitos desse polímero, observou-se aumento de condutividade em relação ao 

polímero puro. Uma vez que todos esses nanocompósitos apresentam uma estrutura 

intercalada, com exceção do PHT/MMTorg que apresenta regiões de estrutura intercalada e 

regiões esfoliadas, as cadeias poliméricas podem se apresentar com uma conformação 

diferente do polímero puro (enovelada devido ao grupamento alquila), uma vez que a 

polimerização ocorreu em um ambiente confinado (no interior das lamelas de argila), 

favorecendo uma conformação planar. Além disto, pela análise de DSC, observou-se a 

 Condutividade 
(S m-1) 

PT  1,3845 

PT/MMTbras 6,3991 x 10-3 

PT/MMTvol 6,0794 x 10-3 

PT/MMTorg 16,6527 x 10-3 

PHT  3,0306 x 10-4 

PHT/MMTbras 1,0763 x 10-3 

PHT/MMTvol 0,87771 

PHT/MMTorg 0,3574 

PHDT 4,01 x 10-7 
PHDT/MMTbras 2,0785 x 10-2 

PHDT/MMTvol 1,6667 
PHDT/MMTorg 3,6577 x 10-10 



 66 

presença de cloreto férrico em todos os nanocompósitos e, um maior nível do mesmo foi 

apresentado por PHT/MMTvol, exatamente o que apresenta maior condutividade dentre os 

obtidos com o poli(3-hexiltiofeno). 

 KUILA & NANDI, 2004 atribuem o aumento da condutividade do compósito de 

poli(3-hexiltiofeno) com argila montmorilonita organofílica com estrutura intercalada a um 

aumento dos contatos entre as cadeias poliméricas devido a uma maior rigidez do sistema 

ocasionado pela presença da argila, além de um aumento da contribuição da transferência 

de cargas no interior das cadeias. Comportamento semelhante, com aumento da 

condutividade do compósito em relação ao polímero foi observado nos nanocompósitos de 

argila montmorilonita e a polianilina (também com estrutura intercalada), sintetizados por 

ZHU, 2003, KIM et al., 2002 e JIA et al., 2002. Este aumento ocorre pois, neste 

espaçamento, as cadeias encontram-se mais estendidas do que quando este está puro, e os 

portadores de carga podem se mover mais livremente.   

Os compósitos com o poli(3-hexadeciltiofeno) com as argilas não-organofilizadas,  

apresentaram aumentos nos valores de condutividade em relação ao polímero puro, 

enquanto que o nanocompósito PHDT/orgMMT, apresentou diminução da condutividade 

elétrica. Como este compósito apresenta regiões de intercalação e esfoliação 

(predominância dessa estrutura), é possível que a parte esfoliada impeça a movimentação 

de cargas entre as cadeias poliméricas e assim como nos compósitos obtidos com o 

politiofeno que apresentam esta estrutura, uma diminuição de 3 ordens de grandeza na 

condutividade pode ser observada em relação à do polímero. Além disso, como demonstra 

os estudos de FURAKAWA et al., 1987, o poli(3-hexadeciltiofeno) nesse nanocompósito 

apresenta um comprimento da conjugação muito pequeno, próximo de zero.  

 Uma condutividade muito superior apresentada por PHDT/MMTvol pode estar 

relacionada, a uma maior dopagem apresentado por esse nanocompósito, como inferido por 

sua análise de DSC (seção 4.2.4, figura 4.26). Esta mais alta condutividade também pode 

ser atribuída ao tipo de estrutura, em uma única camada apresentada pelo polímero nesse 

nanocompósito (seção 4.2.2, figura 4.17 (c)). 
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5. Conclusões  
 

Nanocompósitos podem ser obtidos através da polimerização in situ do politiofeno, 

poli(3-hexiltiofeno) e poli(3-hexadeciltiofeno) com organoargilas, assim como com argilas 

naturais. 

A natureza da argila influencia fortemente no tipo de estrutura formada nos 

nanocompósitos. Argilas naturais (Brasgel e Volclay) originaram nanocompósitos com 

estruturas intercaladas e a argila organofílica (Claytone), estruturas esfoliadas. 

Nanocompósitos com a estrutura esfoliada apresentam condutividade elétrica 

inferior aos polímeros puros. Comportamento oposto pode ser observado em 

nanocompósitos intercalados, onde uma conformação diferente do polímero isolado pode 

acontecer, aumentando assim a mobilidade de carga dos referidos polímeros. Porém 

estudos mais sistemáticos precisam ser realizados para garantir o mesmo nível de dopagem 

em todos os nanocompósitos. 

 Aumentos nas temperaturas de início de decomposição foram observados para os 

nanocompósitos de politiofeno e poli(3-hexadeciltiofeno) através da técnica de DSC. Nos 

nanocompósitos de poli(3-hexiltiofeno), observou-se uma diminuição dessas temperaturas 

em relação ao polímero puro. 

 Foi observada a diminuição da temperatura de fusão em praticamente todos os 

nanocompósitos em relação ao polímero puro. Porém, houve um aumento nas entalpias de 

fusão, indicando um aumento na cristalinidade dos polímeros nesses compósitos. Esse 

fenômeno foi comprovado através da técnica de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), onde se observou que a argila pode agir como agente de nucleação, diminuindo o 

tamanho dos grãos formados pelo polímero. 
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6. Perspectivas 
 

• Avaliar a influência do teor de argila nas características desses nanocompósitos.  

• Analisar a influência da argila no peso molecular dos polímeros através das técnicas 

de Cromatografia por Permeação em Gel (GPC) ou MALDI-TOF. 

• Realizar um estudo sistemático da condutividade dos nanocompósitos, realizando 

análises de UV-vis.  
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