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Compósitos de Polímero Ionomérico e Metal (IPMC’s) são materiais 
inteligentes e apresentam grande potencial para serem utilizados como 
sensores e atuadores mecânicos por apresentarem características singulares 
como, leveza, flexibilidade e grandes deformações em resposta a pequenos 
estímulos elétricos (1 a 5V). São obtidos via processo químico de absorção 
seguida da redução de um metal nobre sobre a superfície de um polímero 
eletroativo, geralmente o Nafion®. Embora eficaz, o método utiliza uma 
quantidade considerável de reagentes de alto valor agregado, principalmente o 
sal de platina, e produzem uma grande quantidade de resíduos. Nesse sentido, 
o objetivo deste trabalho é preparar amostras utilizando uma menor 
concentração de sal de platina (1/4) e verificar a influência da camada 
depositada no comportamento eletromecânico. Além disso, visa um processo 
economicamente mais viável e ambientalmente amigável, gerando menos 
resíduos. O processo de preparação de um IPMC divide-se em 4 etapas. 
Inicialmente, realiza-se a limpeza do polímero por meio da imersão em uma 
solução a 80 oC contendo 5% de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) para remoção 
dos óxidos e, posteriormente, o filme é fervido durante 30 minutos em ácido 
clorídrico (HCl) (2 mol L-1). Após a limpeza, calcula-se a área do material em 
cm² e então imerge-o em uma solução de complexo de amino platina 
([Pt(NH3)4]Cl2) que contenha pelo menos 3mg de Pt/cm2 de amostra de 
polímero. Em seguida, adiciona-se 1ml de Hidróxido de Amônio (NH4OH) - 5% 
para a ativação do complexo e aguarda-se 24 horas para a difusão iônica. 
Após este período, esta solução contendo o Nafion® deve ser aquecida sob 
agitação até 60 oC. Ao atingir esta temperatura, deve-se adicionar 3 ml de uma 
solução de Borohidreto de Sódio (NaBH4) à 5% (p/p) a cada 30 minutos por 4 
vezes. Após a redução, obtém-se um camada de platina sobre a superfície do 
polímero, formando o IPMC. A espessura dos eletrodos de platina foi analisada 
por Microscopia Eletrônica de Varredura. Para verificar o comportamento 
eletromecânico, prendeu-se as amostras na forma de um cantiliever, onde 
aplicou-se uma tensão constante de 2,5V em uma das extremidades e mediu-
se a força de bloqueio com uma célula de carga na outra. Constatou-se que 
amostras de IPMC contendo as concentrações normais de platina 
apresentaram uma espessura da camada de platina de 51,2µm (±0,4 µm) e 
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uma força de bloqueio de 180,16 mgF, enquanto que as amostras contendo 1/4 
da concentração apresentaram uma camada com espessura de 13,1µm (±0,4 
µm) e uma força de bloqueio de 96,85 mgF. Sendo assim, conclui-se que 
mesmo tendo um desempenho inferior, IPMC’s preparados com 1\4 da 
concentração de platina apresentam comportamento eletromecânico propícios 
para utilização como atuadores em diversas áreas, como por exemplo, 
robótica, biomedicina dentre outras. Ademais é comprovada a sua viabilidade 
econômica resultando em 300% de economia somente na utilização do 
complexo de amino platina além da menor quantidade de resíduos produzidos 
e descartados. 
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