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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram preparados e caracterizados compósitos 

Polianilina/Poli(estireno-co-divinilbenzeno), através da polimerização 

oxidativa in situ da anilina nos poros dos copolímeros estireno e 

divinilbenzeno. O objetivo foi obter compósitos com altas áreas superficiais 

específicas e volume de poros totais, para utilização como adsorventes de 

ânions complexo [SnCl4]2-. Os copolímeros com 29 e 84 % de divinilbenzeno 

(DVB) foram denominados PStyDVB 29 e PStyDVB 84, respectivamente, e 

sintetizados através de polimerização em suspensão, na presença de 

diluentes inertes tolueno e heptano para obtenção de pérolas com estrutura 

mesoporosa e tamanhos na faixa de 400 e 800 μm. Antes da polimerização 

oxidativa, os copolímeros foram intumescidos com mistura de anilina e etanol, 

na razão volumétrica 20:80. A polimerização oxidativa da anilina nos 

copolímeros foi realizada com peróxido de benzoíla, como oxidante, na 

presença de ácido clorídrico ou nítrico como dopante a 25°C, em três ciclos 

de polimerização. Os materiais foram caracterizados por espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier, Análise Elementar (CNHS), 

Difratometria de Raios X, Termogravimetria, Adsorção Física de Nitrogênio 

(área específica e volume de poros), Microscopia Eletrônica de Varredura e 

espectrofotometria de Absorção Atômica. A análise elementar indicou que os 

compósitos dopados com HCl, adsorveram maiores quantidades de 

Polianilina (PANI) do que com o uso de HNO3. Os espectros de FTIR e 
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difratogramas de Raios X dos compósitos assemelharam-se aos dos 

copolímeros, pela baixa quantidade de PANI incorporada. Os copolímeros 

apresentaram menor estabilidade térmica que os compósitos, sendo que o 

copolímero PStyDVB 84 apresentou maior estabilidade térmica, devido a um 

maior número de ligações cruzadas. As medidas de áreas superficiais 

específicas (SBET) e o volume de poros (Vp) dos compósitos apresentaram 

diminuição em relação aos respectivos copolímeros, devido à incorporação da 

Polianilina distribuída homogeneamente pela superfície interna e externa. O 

copolímero PStyDVB 84 e seus compósitos apresentaram altas áreas 

superficiais específicas e volumes de poros devido ao maior teor de DVB. A 

adsorção de ânions complexo de [SnCl4]2- pelos compósitos ocorreu pelo 

processo de troca iônica de íons Cl- ou NO3
-. Os ânions complexo [SnCl4]2- 

foram mais adsorvidos com a elevação das concentrações do ácido clorídrico 

e do íon estanho (II) em solução. Os ânions complexos [SnCl4]2- adsorveram 

mais no compósito PANI/PStyDVB 84 HNO3, sendo que ele apresentou o 

menor teor de PANI, a maior área superficial específica e o maior volume de 

poros em comparação com os demais compósitos. Pode ser concluído que a 

adsorção dos ânios complexo [SnCl4]2- depende do número de sítios ligantes   

e da estrutura porosa do compósito. 
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ABSTRACT 

  

In this work were prepared and characterized polyaniline/poly(styrene-

co-divinylbenzene) composites by in situ oxidative polymerization of aniline in 

the pores of styrene-divinylbenzene copolymers.  The aim was to obtain 

composites with high specific surface areas and total pore volumes for use as 

adsorbents of complex anions [SnCl4]2-. The copolymers with 29 and 84 % of 

divinylbenzene (DVB) were called PStyDVB 29 and PStyDVB 84, respectively. 

They were synthesized by suspension polymerization in the presence of inert 

diluents like toluene and heptane to obtain mesoporous beads with sizes in 

the range of 400 to 800 μm. Before the oxidative polymerization, the 

copolymers were swelled with aniline and ethanol mixture at volumetric ratio 

20:80. The oxidative polymerization of aniline in the copolymers was carried 

out using benzoyl peroxide as an oxidant in the presence of hydrochloric or 

nitric acid as dopant at 25°C in three polymerization cycles. The materials were 

characterized by infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR), 

elemental analysis (CNHS), X ray diffraction, thermogravimetry, nitrogen 

adsorption (specific surface area and pore volume), Scanning Electron 

Microscopy and Atomic Absorption spectrophotometry. Elemental analysis 

indicated that the composite doped with HCl adsorb higher amounts of 

polyaniline (PANI) than using HNO3. The FTIR spectra and X-ray diffraction 

patterns of the composites were similar to the ones of the copolymers due the 

low amounts of PANI incorporated. The copolymers had lower thermal stability 
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than composites, and the copolymer PStyDVB 84 had higher thermal stability 

due to a higher crosslinking degree. The specific surface areas (SBET) and pore 

volume (Vp) of the composites showed a decrease compared to the respective 

copolymers, due to the incorporation of polyaniline by homogeneously 

distributed inside and outside surfaces. The increasing of DVB content in the 

composites and copolymers favored the formation of high specific surface 

areas and pore volumes. The adsorption of anion complex [SnCl4]2- by the 

composites occurred by ion exchange of ions Cl- or NO3
-. The results showed 

that the complex anions [SnCl4]2- adsorption increased with the increasing of 

hydrochloric acid and tin ion (II) concentrations. The complex anions [SnCl4]2- 

adsorbed more on the composite PANI/PStyDVB 84 HNO3, although it  

showed the lowest PANI content, the highest specific surface area and pore 

volume compared to the other composites. It can be concluded that the anion 

complex [SnCl4]2- adsorption depends on the number of binding sites and on 

the porous structure of the composites. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  MATERIAIS POLIMÉRICOS CONDUTORES 

Com a descoberta dos polímeros intrinsicamente condutores (ICPs), 

na década de 1960, iniciou-se ampla pesquisas destes polímeros, pelas 

interessantes propriedades e numerosas aplicações (Bhadra et al., 2009). 

Toda esta efervescência em torno desses materiais poliméricos, nas últimas 

décadas, se deve muito ao trabalho desenvolvido pelos ganhadores do 

Prêmio Nobel de Química, em 2000, Shirakawa, MacDiarmid e Heeger, com 

polímeros intrinsicamente condutores (ICP) (Pud et al., 2003). 

Entre os ICP, a Polianilina (PANI) apresenta uma das melhores 

associações de condutividade, estabilidade e baixo custo (Pud et al., 2003). 

De acordo com a Web Science foram publicados mais de 10 mil artigos em 

periódicos sobre polianilina nos últimos trinta anos, justificado pela ampla 

aplicabilidade tecnológica deste polímero (Palaniappan; John, 2008). A 

Polianilina (PANI) é um polímero condutor com ampla investigação, por 

apresentar características singulares como resistência mecânica, 

condutividade elétrica variável, proteção contra corrosão, estabilidade térmica 

e química (Eftekari; Jafarkhani, 2006). Outras propriedades importantes são a 

troca iônica, a oxidação e redução, controle reversível das propriedades 

elétricas por métodos eletroquímicos e químicos (Rao et al., 2002). A PANI é 
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útil em uma larga faixa de aplicações como conversão de energia solar em 

elétrica, baterias recarregáveis, mostradores eletrocrômicos, sensores 

eletroquímicos, capacitores, LEDs orgânicos e protetores para corrosão 

(Paoli, 2001 e Vivekanandan et al., 2011). 

Existem duas metodologias diferentes na preparação de polímeros 

condutores. A polimerização eletroquímica que tem a carga elétrica como 

responsável pelo processo de polimerização e a química, onde um oxidante é 

responsável pela polimerização (Palaniappan; John, 2008). A polianilina 

existe em formas variáveis que se diferem em propriedades químicas e físicas 

(Stejskal, 2002), e um dos métodos químicos mais usados na obtenção da 

polianilina na forma protonada é a polimerização oxidativa, em meio ácido, do 

monômero anilina (Gong et al., 2002). Esta protonação induz uma transição 

de isolante para condutor, enquanto o número de elétrons-π na cadeia 

permanece constante (Palaniappan; John, 2008, Gospodinova; Terlemezyan, 

1998 e Heeger, 2002). A oxidação e a redução ocorrem no grupo NH da 

cadeia PANI, obtendo estruturas químicas com diferentes números de 

segmentos de imina e de amina (Palaniappan; John, 2008). Assim, a PANI 

existe em diferentes formas e estado de oxidação, a PANI reduzida é a base 

leucoesmeraldina (não condutora), de cor amarela, muito reativa e instável, 

caracterizada pela transparência (λmax ≈ 310 nm), a forma oxidada é a 

pernigranilina (não condutora)  de cor violeta (λmax ≈ 550 nm) não sendo 

favorável a presença de grupos iminas e é estável, a oxidação intermediária 

é esmeraldina (condutora)  de cor verde (λmax ≈ 800 nm) estável com anéis 

benzenoide e quinoide numa razão 3:1 (Palaniappan; John, 2008, Tarver et 

al., 2010 e Ballav, 2004). A Figura 1.1 apresenta a estrutura da polianilina. 

A dificuldade de processamento de ICP em larga escala é um 

problema para a produção de compósitos, direcionados a ter características 

específicas para aplicações práticas como, por exemplo, a blindagem 

eletromagnética, absorção de microondas, sensores, elementos de 

aquecimento, membranas condutoras, e outras (Pud et al., 2003). Neste 

aspecto, a aplicação da PANI para uso tecnológico inclui restrições devido à 

sua fragilidade mecânica e natureza não processável, apresenta baixa 
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solubilidade e fusibilidade. As propriedades físicas e mecânicas são devido à 

alta aromaticidade e ligação intermolecular de hidrogênio entre o grupo amina 

(doadores) e grupo imina (receptores) nas cadeias adjacentes (Palaniappan; 

John, 2008). 

 

Figura 1.1 – Estrutura da Polianilina (Adaptado de Heeger, 2002) 

Uma estratégica para tornar a PANI com boas propriedades 

mecânicas é preparar misturas ou compósitos de PANI com polímeros 

isolantes, tais como o poliestireno, o cloreto de polivinil, o álcool polivinílico, e 

outros (Palaniappan; John, 2008). Os métodos de preparação de compósitos 

contendo PANI podem ser divididos em dois grupos distintos: o primeiro 

baseia-se na polimerização no interior ou na presença de uma matriz 

polimérica, e o outro grupo seria a realização de um mistura da polianilina 

previamente preparada com outra matriz polimérica (Pud et al., 2003). 

Comercialmente fabricam-se os compósitos, em geral, para diversas 

aplicações, como artigos esportivos, componentes aeroespaciais, automóveis 

e dispositivos eletrônicos (Hussain et al., 2006). Alguns compósitos 

poliméricos podem ser utilizados em processos industriais para separação ou 

purificação de misturas via adsorção (Garcia-Diego; Cuellar, 2005). Estes 

compósitos são materiais adsorventes que precisam ter uma grande 

capacidade cinética de adsorção, dessorção simples, elevada área específica, 

capacidade de recuperação química e ser reutilizável. Além disso, é 

necessário uma boa resistência mecânica com combinações especiais de 

compósitos em nano escala e uma distribuição de tamanho de poros que 

assegure operação em baixa pressão (Garcia-Diego; Cuellar, 2005 e Hussain 

et al., 2006). 

Os adsorventes mais utilizados são aluminas, carvão ativado, 

zeólitos, e os polímeros sintéticos (Garcia-Diego; Cuellar, 2005). As resinas à 

base de poli(estireno-co-divinilbenzeno) reúne muitas das propriedades de 
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adsorventes, e é parte deste trabalho, sintetizar esta resina para servir de 

suporte funcionalizado com a polianilina, e estudar a adsorção de íons 

metálicos na superfície deste compósitos. Estes copolímeros tem sido 

utilizados como resina funcionalizada de troca iônica e como suporte para 

catalisadores, que integra a linha de pesquisa no Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás, na área de química de materiais. 

Entre as aplicações do poli(estireno-co-divinilbenzeno) (Figura 1.2) 

estão o uso como suporte inerte com ação imobilizadora de catalisadores 

como enzimas (Oliveira et al., 2000), adsorventes de agentes complexantes 

(como organofosforados) em cromatografia de extração (Barbosa et al., 1998), 

na forma sulfonada como catalisadores reações de transesterificação 

(Rezende et al., 2005), preparação de nanocompósitos magnéticos para 

separações magnéticas de óleo e água (Rabelo et al., 2001).  

 

Figura 1.2 - Estrutura do Poli(estireno-co-divinilbenzeno). 

Particularmente, as resinas de trocas iônicas usadas como 

catalisadores, tornou-se de grande interesse, pela grande vantagem de ser 

facilmente retirada do produto da reação, economicamente viável pela 

possibilidade de reuso e ambientalmente favorável devido a redução de 

resíduos industriais (Coutinho et al., 2004). Os polímeros funcionais usados 

como resina de troca iônica, suportes de imobilização, catalisadores 

heterogêneos, quando sintetizados por copolimerização em suspensão via 

radical livre, são, na maioria, baseados em estireno (Sty) e divinilbenzeno 

(DVB), pela facilidade de síntese e controle da área específica, e distribuição 
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de tamanho de poros (Garcia-Diego; Cuellar, 2005, Hussain et al., 2006, 

Teixeira et al., 2004 e Luca et al., 1998). A modificação química do suporte 

influencia as características físicas finais do copolímero, que dependem da 

morfologia e alterações na rede tridimensional (Luca et al., 1998).   O uso de 

DVB na preparação de partículas de polímero melhora as propriedades 

mecânicas e térmicas. Devido à alta reatividade dos dois grupos vinila ligados  

ao anel benzênico, o DVB fornece a rigidez e a reticulação necessária para 

estrutura do polímero (Sherrington, 1998 e Choa et al., 2005). 

Os primeiros polímeros sintéticos como resina de troca iônica foram 

desenvolvidos nas pesquisas de B. A. Adams e E. L. Holmes, do Chemical 

Research Laboratory, Teddington, Inglaterra, (Abrams; Milk, 1997). No 

passado, os métodos de adsorção apresentavam grandes problemas iniciais, 

como baixos rendimentos. Com o desenvolvimento de pesquisas os principais 

desafios a serem superados, por estes métodos, foram a baixa capacidade de 

carga elétrica e as interações fracas com as moléculas-alvo. Uma forma de 

superar este problema foi aplicação de polímeros na forma de suporte 

funcionalizados. Esta funcionalização foi baseada na utilização de grupos 

funcionais na superfície destes polímeros modificados para melhoria da 

capacidade de adsorção e seletividade das moléculas-alvo (Ince et al., 2012). 

As micropartículas poliméricas à base de poli(estireno-co-divinilbenzeno) são 

de grande uso como adsorventes, por apresentar integridade física, 

porosidade permanente (quando a estrutura é macroposora e ou mesoporosa) 

e alta estabilidade química. As estruturas destes adsorventes poliméricos 

dependem diretamente das condições de síntese. A percentagem em peso de 

DVB na mistura monomérica e o volume das frações dos monômeros na fase 

orgânica correlacionam-se com a área superficial específica e o volume de 

micro, meso e macroporos. Neste ponto, o teor de agente porogênico tem 

grande importância na formação da estrutura, para fornecer maiores 

proporções de macro e mesoporos nas micropartículas, quando as 

macromoléculas precisam ser adsorvidas. Um agente porogênico muito 

utilizado na síntese destes polímeros é o n-heptano (Garcia-Diego; Cuellar, 
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2008). Neste trabalho foram utilizados diferentes condições de síntese para 

obtenção de poli(estireno-co-divinilbenzeno) com diferentes porosidades. 

A geração de resíduos contendo metais pesados e substâncias 

orgânicas tóxicas por indústrias tornou-se uma preocupação econômica e 

ambiental. Existem processos de tratamento de remoção e recuperação de 

metais pesados em águas residuais de indústrias. Os processos mais 

utilizados são a precipitação química, eletrodiálise e adsorção. A adsorção é 

um dos processos mais proeminentes para remoção de metais pesados. A 

elaboração de adsorventes funcionalizados com afinidade forte e alta 

capacidade de carga elétrica com os íons de metais pesados foram os mais 

pesquisados. Dentre destes materiais funcionalizados, tem-se o carvão 

ativado, argila, zeólito, e a resinas (Yin et al., 2010). Huang et al., 2011, 

demonstraram que substâncias orgânicas, as resinas macroporosa 

poli(StyDVB) e poli(metacrilato de metila-co-divinilbenzeno) apresentaram 

excelente propriedades de adsorção de compostos aromáticos em solução 

aquosa. Estas resinas, com alta área superficial e predominâncias de 

mesoporos na distribuição de tamanho de poros, exibiram afinidade aos 

compostos com grupos aromáticos não-polares e fracamente polares. Com a 

modificação química através de introdução de grupos funcionais como 

aminas, amida, carbonila, hidroxila e carboxila na superfície, aumentaram-se 

a capacidade de adsorção de compostos aromáticos polares (Huang et al., 

2013). A aplicação de adsorção é abrangente, pode ser usado em materiais 

líquidos e gasosos. As separações gasosas, podem ser usadas na remoção 

de gases tóxicos e odores desagradáveis, de gases industriais em poluição 

atmosférica (Yadla et al., 2012). 

Entre os estudos de adsorção pode-se objetivar não apenas a 

separação de metais pesados e substâncias orgânicas tóxicas de resíduos 

industriais, mas também a introdução de metais específicos que possam atuar 

como catalisadores heterogêneos. Neste trabalho, foi realizada a adsorção de 

íons estanho nos compósitos de polianilina devido a possibilidade de atuar 

como catalisadores em reações de transesterificação e policondensação 

(Rezende et al., 2005). O estanho é utilizado nos processos têxteis na fixação 
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de tintas nos tecidos, na fabricação de produtos de cosméticos, produtos de 

higiene e limpeza como fixador de cor e perfume, na indústria automotiva 

como revestimento de painéis luminosos e para-brisas, e na fabricação de 

vidro (Godoi et al., 2003). O estanho também é usado em soldas de 

tubulações metálicas, ou circuitos elétricos e eletrônicos, na fabricação de 

molas, fusíveis, tubos e peças de fundição como mancais e bronzinas, 

indústrias de fungicidas, de remédios e na produção de papéis (Filgueiras, 

1998). 

Algumas modificações nas resinas poliméricas, com adição de 

diferentes grupos funcionais, resultam em alta hidrofilicidade, atribuída ao 

aumento da polaridade superficial melhorando o contato entre grupos 

funcionais e moléculas-alvo. Os resultados são melhores nas resinas 

modificadas do que nas não modificadas (Khazaeli et al., 2013). Em 

publicações anteriores de Khazaeli et al., 2013, modificaram resina à base 

poli(StyDVB) com grupos acetil e benzoil, foram retidos compostos mais 

polares que as resinas não modificadas. Neste trabalho, a polimerização da 

anilina nos poros do poli(estireno-co-divinilbenzeno) pode atuar como uma 

funcionalização da superfície para adsorção de íons metálicos. 

A Polianilina pode ser sintetizada por várias rotas sintéticas, dentre 

destas, a polimerização oxidativa é um dos métodos mais estudados e 

produzidos em grande escala. O agente oxidante comum na polimerização da 

PANI é o persulfato de amônio (APS), que exibe um polímero insolúvel e 

infusível, a reação é exotérmica precisando de controle de temperatura e 

finalizando com ampla faixa de distribuição de pesos moleculares. Na 

metodologia deste trabalho, utilizou-se como agente oxidante na 

polimerização oxidativa in situ da anilina, o peróxido de benzoíla (BPO). Usou-

se também um emulsificante, que foi o dodecilbenzenossulfonato de sódio, e 

como agentes dopantes ácidos minerais em temperatura ambiente (Rao et al., 

2002). Em trabalho anterior, Moura, 2011, foi verificado que a PANI se distribui 

por toda a estrutura porosa do copolímero StyDVB com o uso de BPO como 

oxidante. 
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A morfologia e a estrutura da PANI no estado sólido podem ser 

modificadas pelo aquecimento. A estabilidade térmica da PANI é de 

aproximadamente 450°C, e acima desta temperatura, inicia-se a degradação 

das ligações cruzadas da cadeia polimérica (Mathew et al., 2002). Ding et al., 

1999, publicaram resultados de análise termogravimétrica (TGA) da PANI (pó 

base esmeraldina), onde os dados apresentaram dois estágios. No primeiro 

estágio ocorreu perda de massa que representa a eliminação de umidade e 

evaporação de pequenas moléculas. Já no segundo, indicou uma perda de 

massa maior com início de decomposição da estrutura da PANI e começo da 

sua degradação em 370°C, com decomposição completa em 600°C, em ar 

atmosférico. O mesmo ocorreu em 474 e 1000°C, respectivamente, em 

atmosfera de nitrogênio. 

Pela variedade de publicações empregando matrizes poliméricas na 

polimerização in situ da anilina (Rabelo, 1993, Rabelo et al., 2001, Moura, 

2011, Bhoraskar et al., 2005, Abu; Aoki, 2004 e Xue et al., 2005), considerou-

se o uso destas matrizes pelas características singulares como: tamanhos de 

poros e diferentes distribuição de porosidade totais, controle na forma e 

tamanho das partículas, facilidade de procedimento de síntese das resinas e 

na polimerização in situ da anilina. O copolímero a base Sty e DVB apresenta 

uma matriz favorável para se estudar a adsorção de metais por apresentar em 

geral, um balanço entre o diâmetro de poro e o grau de impregnação (ou seja, 

o teor de agente complexante adsorvido na superfície do suporte, no caso, 

anilina). Copolímeros com alto grau de impregnação devem ser sintetizados 

em condições tais que produzam poros com diâmetro médio relativamente 

alto, a fim de favorecer a melhor distribuição do agente complexante. Para 

baixos graus de impregnação, poros pequenos já são capazes de propiciar 

uma boa distribuição (Teixeira et al., 2001). 

Inúmeras pesquisas estão voltadas ao melhoramento e 

desenvolvimento das propriedades dos compósitos poliméricos 

funcionalizados que podem ser usados como adsorventes. Como o realizado 

neste trabalho, que trata da funcionalização da anilina oxidada polidispersa 
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em matriz polimérica à base de poli(estireno-co-divinilbenzeno), no estudo de 

adsorção de íons de metais transição. 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar os copolímeros à base de 

estireno (Sty) e divinilbenzeno (DVB) com diferentes graus de porosidades 

para sua utilização como matrizes na polimerização in situ da anilina, na 

formação de compósitos.  Os mesmos foram utilizados no estudo da adsorção 

de ânion complexo [SnCl4]2-, em função das concentrações do íon Sn (II) e do 

ácido clorídrico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 POLI(ESTIRENO-CO-DIVINILBENZENO) (PStyDVB) 

A técnica de polimerização em suspensão é a mais utilizada para 

preparar resinas na forma de pérolas de diâmetro entre 0,1 e 1,5 mm (Okay, 

2000). As indústrias utilizam a polimerização em suspensão para produzir 

partículas de alto valor agregado em separação cromotográfica, resinas de 

troca iônica e suporte para imobilização da enzima (Jahanzad et al., 2005). O 

copolímero de poli(estireno-co-divinilbenzeno) (PStyDVB) apresenta 

características desde o tipo gel, que não possui poros permanentes e não é 

eficiente na adsorção de macromoléculas, ao tipo macroporoso com poros 

permanentes, com aplicações mais amplas (Garcia-Diego; Cuellar, 2005). As 

aplicações dos polímeros reticulados ocorrem com as partículas na forma 

esférica, pois estes sofrem menos atrito mecânico, evitando a quebra por 

infiltração e entrar em colapso (Sherrington, 1998). Em processos de troca 

catiônica, na separação cromatográfica e na catálise ácida, por exemplo, uma 

quantidade expressiva das resinas comerciais são derivadas de PStyDVB 

(Ahmed et al., 2004, e Okay, 2000). 

O copolímero PStyDVB do tipo mesoporoso apresenta poros 

permanentes, alvo de interesse deste trabalho, possuindo propriedades 

adequadas nas aplicações em colunas cromatográficas, purificação dos 
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compostos biológicos e catalisadores, devido, principalmente, a sua área 

superficial específica para se estudar a adsorção de espécies químicas e 

biológicas (Garcia-Diego; Cuellar, 2005 e Arrua et al., 2009). 

Nos copolímeros preparados com estireno e divinilbenzeno, 

usualmente usa-se divinilbenzeno (DVB) para indicar o grau de proporções de 

ligações cruzadas (crosslinking) ou grau de reticulação em percentual molar 

do agente de reticulação (Sherrington, 1998). O interesse no grau de ligações 

cruzadas ou reticulação recrudesceu no meio acadêmico e industrial nas 

aplicações de suportes, em síntese e em catálise. Estes polímeros podem 

inchar na presença de um bom solvente para atingir o estado poroso, e 

permitir assim, o acesso aos sítios funcionais de baixos graus de ligações 

cruzadas. Nos polímeros de rede heterogênea do tipo macroporoso e 

mesoporoso, em geral, os graus ligações cruzadas são mais altos e 

apresentam estruturas porosas formadas durante a polimerização e, as 

mantêm na presença de solvente ou na ausência (Arrua et al., 2009). O DVB 

apresenta três isômeros posicionais (orto, meta e para). As posições meta e 

para ocorrem na proporção de 2:1 em monômeros comerciais com teor de 50 

ou 80%. Contudo, os parâmetros de determinação inequívocos de ligações 

cruzadas ou grau de reticulação numa rede de polímero, não são simples, 

pois o nível de agente de reticulação não significa que os grupos vinilicos 

presentes irão reagir. Sherrington, observou através de análise de RMN 13C 

SPE (Single Pulse Excitation) que para-Divinilbenzeno a 100% cerca de 45% 

de grupos vinilicos não reagem (Sherrington, 1998). A síntese poli(StyDVB) é, 

em geral, por copolimerização via radicais livres (Garcia-Diego; Cuellar, 2005 

e Ahmed et al., 2004). A reação da copolimerização para formar o 

poli(StyDVB) está representada na Figura 2.1. 

Para sintetizar o copolímero poli(StyDVB) com estruturas de meso ou 

macroporosidade, com área superficial específica superior a dezenas ou 

centenas de metros quadrados por grama, o agente porogênico tem 

contribuição significativa, além de agir como agente precipitante (Bai et al., 

2007). A estrutura porosa dos polímeros consiste em agregados de 

microesferas separados por poros permanentes (Arrua et al., 2009). Assim, a 
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estrutura porosa desenvolve-se durante a polimerização dos monômeros 

mono e polivinílico, na presença de agente porogênico, que forma inicialmente 

núcleos poliméricos que se aglomeram na forma de microesferas (Bai et al., 

2007).  

 

Figura 2.1 – Reação de copolimerização do estireno com divinilbenzeno. 

A morfologia interna pode ser controlada produzindo estruturas em 

largas faixas de porosidade e área superficial específica. Os formadores de 

poros, também denominados diluentes, podem se apresentar em três 

categorias: solvatantes, não-solvantes e polímeros lineares, classificando-se 

pela sua afinidade termodinâmica. Em geral, um diluente solvatante produz 

copolímero, não poroso, ou com poros pequenos. Enquanto, um diluente não-

solvatante produz copolímeros meso e macroporosos.  Os polímeros lineares 

podem ser usados em conjunto com solvente, resultando em poros muito 

grandes ao lado de poros pequenos. Okubo et al., 2000 e Benes et al., 2005, 

relataram que de modo geral, a quantidade e a natureza dos polímeros, 

usados como agentes porogênicos, podem induzir a uma estrutura final 

porosa ou não porosa. 

A mistura de diluentes, o grau de diluição e o teor de DVB são os 

principais parâmetros que podem ser modificados para o controle da 

porosidade (Macintyre; Sherrington, 2004). As propriedades porosas 

dependem do tipo de agente porogênico, podendo ser termodinamicamente 

bom ou mau solvente (precipitante) para as cadeias de polímeros (Bai et al., 

2007). A resina à base de poliestireno é um material amorfo, tecnicamente 

atribui-se que está abaixo da temperatura de transição vítrea (Tg), que é 
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aproximadamente 100ºC. Elevando-se esta temperatura as cadeias 

poliméricas começam a ter uma livre rotação sobre as ligações da cadeia 

principal, tornando-se um polímero maleável ou plástico, e acima de 250ºC 

torna-se um líquido viscoso (Sherrington, 1998). Este mesmo efeito pode ser 

obtido com a introdução de moléculas orgânicas à temperatura ambiente, isto 

se deve a força de interações entre solvente/solvente, polímero/polímero e as 

moléculas solvente/polímero, que permite a rotação da cadeia polimérica, 

adquirindo a mudança de um material como um vidro sólido num material 

plástico. Estas moléculas orgânicas são denominadas de solventes, que 

adsorvido interagem favoravelmente com as cadeias de polímeros, 

solvatando-as, permitindo afastamento das cadeias e, são chamados 

termodinamicamente de bons solventes, formando uma solução isotrópica. 

Por outro lado, quando um solvente que pouco interage com a cadeia 

polimérica é termodinamicamente um mau solvente ou denominado de agente 

precipitante. É prático o uso da uma mistura de um bom solvente e um mau 

solvente (não-solvente) para a precipitação do polímero, esta compatibilidade 

pode ser observada com os parâmetros de solubilidade dos materiais 

envolvidos (Sherrington, 1998, e Gokmen; Prez, 2012). 

Geralmente, a temperatura entre 60 e 90°C pouco influencia no 

volume total de poros, na formação dos polímeros. Porém, com a elevação da 

temperatura, muda a distribuição do tamanho dos poros para poros menores, 

que também, aumenta a área superficial específica, isto ocorre, porque a área 

é determinada pelo número de poros. Já o aumento da temperatura, eleva a 

taxa de decomposição do iniciador, que neste trabalho é o peróxido de 

benzoíla. Com isto, maior será o número de radicais livres, formando maior 

número de núcleos e diminuindo a quantidade de microesferas. Este aumento 

de número de radicais livres por outro lado, diminui o tamanho dos poros, 

devido ao aumento da taxa de polimerização (Okay, 2000). 

A síntese do copolímero poli(StyDVB) neste trabalho, foi realizada em 

duas fases:  óleo em água (o/a), onde a fase orgânica é a fase descontínua e, 

a fase aquosa é a contínua. Na fase orgânica, a base da resina é o estireno 

(Sty), o agente reticulador é o divinilbenzeno (DVB), o agente iniciador é o 
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peróxido de benzoíla (BPO), e como agentes porogênicos utilizou-se o tolueno 

(Tol) como bom solvente e heptano (Hep) como mau solvente. Neste ponto, o 

tolueno é termodinamicamente um bom solvente, que favorece o inchamento 

das partículas por absorção na finalização da reticulação. Dentro de cada gota 

da fase orgânica, a rede contínua polimérica cresce pelo acréscimo da 

quantidade de monômeros, até ser incapaz de absorver tolueno, devido ao 

aumento da reticulação, e esta fase, é denominada de gelificação da rede, 

que antecede por sua vez, a precipitação do copolímero poli(StyDVB). Neste 

caso, a concentração de tolueno (solvente) determina o grau de porosidade e 

o tempo de precipitação do copolímero, com predominância de micro e 

mesoporos, com altos valores de área superficial específica com baixo volume 

de poros, onde atribui-se a este fenômeno de sinérese induzida. Com heptano 

(mau solvente), a separação de fases ocorre antes da formação polimérica, 

porque este solvente não incha e nem dissolve as cadeias em crescimento do 

polímero. As partículas separadas na fase descontínua (orgânica) crescem 

dentro das gotículas do monômero, através das ligações cruzadas que 

aglomeram-se formando as pérolas, predominando a macroporosidade, com 

baixo valor de área de superficial específica e maiores volumes de poros 

(Sherrington, 1998, e Gokmen; Prez, 2012).  A tensão interfacial que ocorre 

na separação de fases, causa a forma esférica das gotas de monômeros. Este 

efeito, na maioria das partículas de polímeros é causado pela menor razão 

superfície e volume, resultando na forma de esferas regulares (Gokmen; Prez, 

2012).  

Os polímeros são sintetizados, de uma forma em geral, pela 

polimerização heterogênea com dois ou mais reagentes imiscíveis. As 

principais técnicas de produção das resinas porosas são a polimerização por: 

emulsão, suspensão, dispersão, precipitação, emulsificação por 

membrana/microcanais e, ainda, a polimerização microfluídica. A 

polimerização heterogênea em suspensão utilizado neste trabalho baseia-se, 

em termos de classificação física, numa mistura líquido/líquido finalizando-se 

em dispersão sólida e líquida (Gokmen; Prez, 2012). A mistura líquida dos 

monômeros estireno e divinilbenzeno (que é a fase descontínua ou orgânica) 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________17 

 

estão dispersas como gotas esféricas, em excesso, na fase imiscível (água 

ou fase contínua). Os radicais livres (iniciador da polimerização) estão 

solubilizados nos monômeros na fase orgânica, enquanto a fase aquosa 

contém baixo nível de agente de suspensão e estabilizante dissolvido 

(Sherrington, 1998, e Danicher; Gramain, 1993). 

De acordo com estudos de Wieme et al, 2009, na polimerização em 

suspensão a conversão completa dos monômeros em polímeros não alcança 

100%, isto ocorre porque os radicais livres quando se dissociam da molécula 

do iniciador estão próximos e podem se recombinarem, provavelmente pela 

dificuldade de dispersão devido à conversão elevada de monômeros. Este 

efeito é denominado de ‘cage’ (gaiola). O provável mecanismo de 

decomposição do iniciador pode ser analisado na sua eficiência pela 

dependência dos constituintes da polimerização e da temperatura do 

processo. Crosato-Arnaldi et al., 1968, avaliaram a eficiência do iniciador 

numa polimerização em suspensão utilizando o BPO, que foi também usado 

neste trabalho. Eles atribuíram a alta eficiência deste agente iniciador pelo 

tamanho do radical derivado do BPO. Como o mesmo é considerado 

pequeno, então eleva o coeficiente de difusão mútua aumentando a 

mobilidade dos radicais (Wieme et al., 2009). A estrutura do peróxido de 

benzoíla é apresentada na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Estrutura do peróxido de benzoíla. 

O uso de agente estabilizador e agente de suspensão se deve a 

necessidade de minimizar a taxa de transferência molecular entre as duas 

fases, pois na gota do monômero está o iniciador e, é onde ocorre a 

propagação da cadeia polimérica. Assim, sem estes agentes, os monômeros 

que estão na fase contínua ou seja, no início da polimerização voltariam para 
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as gotas da fase orgânica, retardando a polimerização (Gokmen; Prez, 2012). 

Na preparação de copolímeros em suspensão, a agitação mecânica e a 

velocidade na polimerização é um dos fatores determinantes na formação do 

tamanho final das partículas e na distribuição do tamanho dos poros. Com o 

sistema em agitação mecânica, as gotas colidem-se, ocorrendo o rompimento 

contínuo (por flutuação de pressão ou por forças de cisalhamento) e também, 

a coalescência (por colisões eficazes) das gotas, com isso as partículas em 

suspensão formam uma polidispersão, e finalmente, alcança dentro destas 

variáveis e de outras, o equilíbrio dinâmico (Gokmen; Prez, 2012 e Rodrigo et 

al., 2012). Com o aumento da viscosidade proporcionado pela polimerização 

dos monômeros, dentro das gotas, superam esta etapa de colisões e se 

aglomeram, porém, o processo de dispersão na polimerização não pode ser 

mantido somente por agitação. Neste caso, os agentes de suspensão, que 

neste trabalho foram a hidroxi-etil-celulose e a gelatina, são adsorvidos na 

superfície da gota formando uma película protetora minimizando a 

coalescência e a aglomeração. Consequentemente, possibilita a 

característica mais importante na polimerização e na morfologia do polímero, 

que é o controle do tamanho da gota monomérica e das partículas sólidas, 

que são produzidas de formas esféricas, proporcionadas com a melhora da 

estabilidade da dispersão. O tipo e a concentração do agente de suspensão 

afeta a distribuição do tamanho das partículas e como também a morfologia 

do polímero, que podem ser macromoléculas (por exemplo, polímeros 

solúveis em água) ou sais inorgânicos insolúveis em água (Rodrigo et al., 

2012, e Mendizabal et al., 1992). 

O tamanho da gota é influenciado, dentre de alguns parâmetros, 

pincipalmente pela densidade e viscosidade da fase contínua, fase dispersa, 

tipo de tensão superficial, a quantidade de estabilizante, pela pressão na parte 

de cima da fase dispersa, o tipo de rotor, a temperatura, a velocidade da 

agitação e pela cinética da polimerização. O aumento na velocidade de 

agitação aumenta a taxa de rompimento das gotas favorecendo a formação 

de gotas pequenas, por outro lado, quando a velocidade de agitação é muito 

alta aumenta a taxa de coalescência elevando o tamanho da gota, devido à 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________19 

 

área superficial ser maior na gota. Os estabilizadores (surfactantes) são 

adsorvidos na interface água/monômero, aumentando a estabilidade da gota, 

diminuindo a coalescência. Em geral, o aumento da concentração de 

estabilizante aumenta a estabilidade da dispersão devido aos efeitos estéricos 

e de Gibbs-Marangoni (o efeito de Gibbs-Marangoni é a transferência de 

massa ao longo de uma interface entre dois fluidos, devido ao gradiente de 

tensão de superfície), Jahanzad et al., 2005.  A força da turbulência na fase 

contínua faz que as gotas da fase dispersa distorçam e quebrem em gotas 

menores e com a adsorção do estabilizador na interface, a tensão interfacial 

é reduzida, provocando formação de gotas menores ao invés de rompimento. 

Com a camada interfacial formada pelo estabilizador nas gotículas reduz-se a 

taxa de coalescência, pelo mecanismo de estabilização estérica (que é a 

consequência da interação física de substâncias poliméricas de cadeia longa, 

que são adsorvidas por partículas dispersas) (Dowding; Vincent, 2000, e 

Hashim; Brooks, 2004).  

A transição do tamanho da gota e da partícula é controlada por dois 

processos dinâmicos: a ruptura da gota e a taxa de coalescência. Geralmente, 

a ruptura ocorre nas regiões de tensões (próxima das lâminas do agitador), 

ou no resultado da velocidade turbulenta e, ainda, em flutuações de pressões 

ao longo da superfície da gota. Já a coalescência é aumentada ou diminuída 

pelo fluxo turbulento, que chega até ser insignificante para dispersões muito 

diluídas em concentrações suficientemente altas de agentes ativos de 

superfície (agente de suspensão) (Kotoulas; Kiparissides, 2006). No fim desta 

fase, o sistema alcança o equilíbrio dinâmico, ou seja, a adsorção do 

estabilizador diminui a tensão interfacial e promove a dispersão das gotículas, 

produzindo uma camada fina que retarda a coalescência, aumentando o 

tamanho das partículas lentamente até manter-se constante para ser 

influenciado pelo grau de agitação, que poderá diminuir ou aumentar de 

tamanho da gota com a elevação da velocidade do agitador (Ramirez et al., 

2006). 

A propriedade fundamental dos agentes surfactantes (estabilizantes) 

é que sua função resulta no processo operacional das forças de atrações e 
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repulsões, minimizando a energia livre da interface. Estes agentes 

apresentam, em geral, grupos bem definidos hidrofílicos e hidrofóbicos para 

interações entre a parte tensoativa e a interface (Chevalier, 2002). Numa 

reação de polimerização em suspensão, a adição lenta de água numa solução 

de monômero mono vinil e polivinil, na presença de surfactante, sob agitação 

é possível uma interação forte entre as gotículas da água e a fase orgânica 

presente. Esta reação, resulta num polímero reticulado sólido, com alta 

porosidade e de baixa densidade, com as gotículas de água que se remove 

provavelmente com lavagens sucessivas de álcool etílico e secagem sob 

vácuo (Okay, 2000). 

Neste trabalho, o surfactante (estabilizante) aniônico usado foi o 

dodecilbenzenossulfonato de sódio, que pode aglomerar-se e formar micelas 

em meio aquoso, atuando como molde na produção de poros numa reação 

de polimerização. A estrutura porosa e a propriedade de inchamento do 

polímero melhoram com adição de surfactante na reação (Shi et al., 2011). A 

distribuição do tamanho da gota na polimerização é controlada pela quebra e 

coalescência da gota, que depende das condições hidrodinâmicas e 

dinâmicas da interface. Já o diâmetro médio da gota diminui com o aumento 

da velocidade constante do rotor e aumenta com a fração do monômero. E 

diminui com o aumento da concentração do surfactante, proporcionado pelo 

equilíbrio dinâmico entre rompimento e coalescência da gota (Lazrak et al., 

1998). A concentração do surfactante influencia na estrutura dos poros, 

porque na fase oleosa age como porogênico. 

 

2.2 POLIANILINA 

Quando Shirakawa, em 1977, sintetizou poliacetileno, iniciou-se a 

partir dai, um grande interesse por polímeros condutores, quando a polianilina 

(PANI) tornou-se alvo de inúmeras pesquisas (Rao et al., 2002), sendo um 

dos polímeros condutores mais estudados  nestes últimos anos (Sapurina; 

Stejskal, 2008). O polímero intrinsicamente condutor (ICP) também 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________21 

 

denominado de ‘metal sintético’, é um polímero orgânico que apresenta 

propriedades elétricas, eletrônicas, magnéticas e ópticas de um metal, com 

vantagens na processabilidade e solubilidade  de um polímero flexivel. Numa 

grande escala de uso tecnológico a PANI é um dos polímeros condutores de 

maior importância, além de inúmeras pesquisas com outros como, politiofeno, 

polipirrol, poliacetileno (Min, 1999). Este polímero condutor pode ser 

facilmente sintetizado por polimerização em solução aquosa obtendo-se um 

material de alto peso molecular. A síntese da PANI rende produtos com várias  

propriedades e  moforlogia (Sapurina; Stejskal, 2008). A forma neutra 

esmeraldina da PANI, dependendo das condições de preparação pode ser 

solúvel em vários solventes, e a forma esmeraldina condutora, é solúvel 

quando o contra-íon é derivado de ácido orgânico (Fong; Schlenofft, 1995). 

Os polímeros condutores apresentam propriedades vantajosas de 

capacidade única de condução de um metal com processamento de plástico 

maleável, elevada área superfície e dimensões bem reduzidas chegando ficar 

abaixo de 100nm. Com estas propriedades, podem ser utilizados em sensores 

químicos e biológicos, células fotovoltáicas, transitores e outros materiais 

(Laslau et al., 2009). Os ICPs apresentam condutividade pela presença em 

sua estrutura de sistema de elétrons conjugados. Com dopante adequado o 

alto nível de condutividade é conseguido, por meio de oxidação e redução. 

Estes polímeros apresentam baixa transição de energia óptica, baixo 

potencial de ionização e elevada afinidade ao elétron (Bhadra et al., 2009). 

Uma das grandes estratégias da sintese de polímeros condutores, 

como a polinilina, é a incorporação da PANI numa matriz polimérica de um 

polímero isolante. A mistura pode ser obtida com a polimerização in situ da 

anilina (Barra et al., 2004). A possibilidade de aplicações comerciais dos 

polímeros condutores gerou grande interesse, baseado na combinação de 

material leve, de fácil processabilidade e condutividade elétrica. Dentre estes 

materiais poliméricos condutores, a polianilina apresenta estado de oxidação 

reversível em protonação e desprotonação, com interação de transferência de 

carga, que possibilita uso em vasto espectro de aplicações (Palaniappan; 

John, 2008). Estas aplicações se intensificaram, por exemplo, na área 
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biomédica (músculo artificial), produtos eletrônicos, produtos têxteis, proteção 

de correção, sensores e biosensores, dispositivos eletrocrômicos, células 

combustíveis e nanocompósitos (Cerqueira et al., 2009). A condução elétrica 

nestes polímeros é conseguida pelo processo de dopagem obtida pela adição 

não estequiométrica de agentes redutores, oxidantes e/ou ácidos protonantes, 

que influencia suas propriedades físicas. Esta dopagem é, em geral, 

reversível, pela não degradabilidade do polímero. A PANI, por exemplo, 

quando dopada com HCl (1M) aumenta a condutividade elétrica em 12 ordens 

de grandeza, quando a sua reversibilidade, na maioria dos casos é possível, 

para retornar ao estado inicial de um material isolante (Mattoso et al., 1994). 

Associa-se, também, a PANI em tecnologia de dissipação eletrostática, 

revestimento anticorrosivo, dispositivos optoeletrônicos (equipamentos que 

utilizam radiações) e materiais antiestáticos (Rao et al., 2002). A Figura 2.3 

apresenta algumas aplicações dos polímeros condutores. 

 

Figura 2.3 – Representação das aplicações de polímeros condutores. 

Na Figura 2.4, a estrutura básica da PANI consiste na composição 

geral, que é apresentada com unidades repetitivas: reduzidas (y) e oxidadas 

(1-y), onde o valor de x é considerado o grau de polimerização. 
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Figura 2.4 – Forma base da polianilina (MacDiarmid; Shimano, 2001). 

A PANI existe em vários estados de oxidação. O pH influencia na 

oxidação da anilina. A condutividade acima de 10-3 Scm-1 é alcançada em 

meio fortemente ácido, principalmente em pH < 2,5 (Sapurina; Stejskal, 2008). 

A Figura 2.5, apresenta algumas estruturas com estados de oxidação da 

PANI. A forma do polímero completamente reduzida, com nitrogênios aminas, 

é quando o valor de x = 1, que é muito reativa, chamada de leucoesmeraldina 

(a). Já o polímero completamente oxidada quando o valor de x = 0, que é a 

forma isolante, com nitrogênios iminas, chamada de pernigraniline (c). E 

quando a forma da estrutura é parte oxidada e parte reduzida, que é a forma 

condutora, o valor de x = 0,5, chamada de esmeraldina (b), onde o valor de n 

é considerado o grau de polimerização (Palaniappan; John, 2008). 

 

Figura 2.5 – Estrutura de três estados de oxidação da polianilina 
(Palaniappan; John, 2008). 

Quimicamente, a estrutura da PANI apresenta grupos NH entre anéis 

fenilenos, que atribui propriedades elétricas controladas reversivelmente por 
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métodos químicos (protonação) e eletroquímicos (doping – transferência de 

carga) (Rao et al., 2002). 

O efeito da cor na polimerização da anilina durante o processo da 

reação indica as fases do processo. A mistura reacional inicialmente de cor 

transparente apresenta coloração azul escura durante o processo de 

polimerização, e no final, torna-se de cor verde esmeraldina. Esta transição 

azul para verde, pode ser comparada com uma escala relativa de várias 

polimerizações através da medição do tempo (Stejskal et al., 1995). A 

correlação entre cor e condutividade com a estrutura da polimerização 

oxidativa da anilina, amplia o conhecimento das formas e as circunstâncias da 

interconversão. A cor da forma individual pode ser caracterizada por medição 

em espectroscopia UV-visível da dispersão da polianilina (Stejskal et al., 

1996). 

A Tabela 2.1 apresenta estruturas de oxidação química da PANI em 

meio ácido, obtendo-se o sal esmeraldina protonado de cor verde condutora 

parcialmente oxidada, e, o de cor azul, quando se desprotona em meio 

alcalino, considerada a forma isolante parcialmente oxidada (não condutora). 

Já pernigranilina é a forma isolante completamente oxidada de coloração 

violeta, não condutora. A forma reduzida é a leucoesmeraldina de coloração 

amarela transparente, não condutora. Considera-se a preparação da oxidação 

química da PANI um processo químico de técnica relativamente fácil, apesar 

das reações ainda não serem totalmente compreendidas. Esta síntese, 

geralmente, ocorre em meio ácido e pode ser usados diferentes agentes 

oxidantes. Assim, os produtos conseguidos podem apresentar uma variedade 

de propriedades e de diferentes tipos de morfologia, com condutividade que 

varia de 10-8 a 102 Scm-1(Sapurina; Stejskal, 2008). 

Bhadra et al., 2009, avaliaram na literatura as diferentes formas de 

produzir PANI. Dentro de sua pesquisa, a polimerização química oxidativa foi 

alvo principal. A polimerização é subdividida em heterofase, solução, 

interfacial, semeadura, metátese, automontagem e, polimerização 

sonochemical. 
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Tabela 2.1 – As estruturas de oxidação da Polianilina: leucoesmeraldina (sal 
e base), esmeraldina (sal e base) e pernigranilina (adaptado de Kinley et al., 
1999, e Tarver et al., 2010) 

 
máx = Absorção máxima (UV-Vis) nm. 

A técnica de polimerização investigada e aprofundada de Bhadra et 

al., 2009, foi a heterofase que apresenta uma variedade de sistema de 

polimerização conforme o tamanho das gotas. A alta qualidade e propriedade 

especial adaptada de pequena escala para grande volume, é conseguida pela 

técnica da heterofase. Esta técnica inclui metodologia diferente tipos de 

polimerização como a dispersão, a emulsão, a suspensão, miniemulsão, 

microsuspensão e polimerização de micela reversa e inversa. A metodologia, 

em certos casos, pode ser dividida em dois tipos: direta e inversa. A direta, 

considera-se óleo em água (o/a) e a inversa, considera-se água em óleo (a/o). 

Na dispersão coloidal a polimerização oxidativa da anilina, produz a PANI na 

fase aquosa em meio ácido, que é obtida como um precipitado. Na emulsão 

direta e inversa a polimerização da anilina é dispersa numa fase aquosa e 

estabilizada por agente tensoativo na presença de ácido protônico, e um 

agente oxidante combinado com uma mistura de água e solvente não polar 

ou fracamente polar. Na polimerização em suspensão, microsuspensão, 

miniemulsão e microemulsão, o monômero deve ser pouco solúvel em água, 

formando duas fases, enquanto as gotículas são estabilizadas em meio 
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aquoso com agentes tensoativos, onde o iniciador deve ser solúvel no 

monômero (fase orgânica) e a polimerização ocorre nas gotículas dos 

monômeros. A polimerização miniemulsão direta e inversa da anilina é 

relativamente estável em dispersão em água e óleo, com surfactante e 

cosurfactante com baixo peso molecular e com baixa solubilidade em água, 

demonstrando boa solubilidade em monômero. 

A polimerização micela reversa da anilina é preparada, por exemplo, 

dissolvendo ácido dodecilbenzeno sulfônico (DBSA) em solução aquosa de 

persulfato de amônio (APS) em presença de isooctano sob agitação vigorosa. 

No final, uma suspensão verde escura é obtida, quando o precipitado passa 

por processo de filtragem, lavado com metanol e água deionizada com a 

finalidade de remover resíduos de APS livre de DBSA e de anilina que não 

reagiu. A polimerização microemulsão direta e inversa, o sistema é 

microheterogêneo com grande área interfacial, contendo água, óleo e 

surfactante e cosurfactante para estabilizar o sistema (Bhadra et al., 2009). 

A oxidação da anilina é uma reação de interações não totalmente 

explicada, pois ocorre, geralmente, em meio aquoso e pode ser usada uma 

variedade de agentes oxidantes, incluindo o tipo de oxidação eletroquímica. 

Os produtos desta síntese originam produtos com propriedades diferentes e 

vários tipos de morfologia (Sapurina; Stejskal, 2008). Já o cátion anilínio 

origina-se da polimerização da anilina em meio ácido. Neste caso, pode-se 

utilizar ácidos orgânicos ou inorgânicos, resultando numa PANI protonada que 

se difere em solubilidade, condutividade e estabilidade (Stejskal, 2002). 

Para Kang et al., 1998, o polímero denominado de polianilina, tem 

uma forma geral [(B-NH-B-NH-)y(-B-N=Q=N)1-y]x, onde B é a forma do anel 

(C6H4) benzenóide e Q é a forma quinóide, como mostra a Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Forma geral da polianilina: três anéis benzenoide e um 
anel quinoide (adaptado Kang et al., 1998). 
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A PANI apresenta polieletrocromismo, considerado materiais com 

espécies que exibem atividade oxido-redução (redox), onde é capaz de 

apresentar múltiplas transições redox, com mudanças significativas, 

duradouras e reversíveis em cores, pela injeção ou retirada de elétrons, que 

permite a modulação das características espectrais da luz que é transmitida 

(Tarver et al., 2010), como mostra a Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Transição de estado redox da PANI: a leucoesmeraldina 
(LM), b) esmeraldina (EM) e, c) pernigranilina (PNA), onde A- é considerado o 
contra-íon (adaptado de Tarver et al., 2010). 

Em escala industrial o oxidante tradicionalmente mais utilizado é o 

persulfato de amônio, sendo necessário o controle rigoroso da sua 

temperatura no processo, por apresentar reação exotérmica, durante a 

polimerização da anilina (Sapurina; Stejskal, 2008). Na remoção do 

subproduto, no caso, o sulfato de amônio, desta polimerização, torna o 

processo dispendioso pelo dano ambiental. Assim, outros agentes também 

podem ser utilizados como: permanganatos, bromatos, cloratos, peróxidos, o 

TBPA (tetrabutilamônio) dentre outros. 

Considerando os bons resultados obtidos por Rao et al., 2002, usando 

como agente oxidante e iniciador de polimerização o peróxido de benzoíla 

(BPO) e o agente emulsificante lauril sulfato de sódio (dodecilbenzenossulfato 

de sódio) na reação de polimerização da anilina, os mesmos foram usados 

neste trabalho. Uma boa qualidade do BPO na polimerização oxidativa da 

polinilina, é ser de fácil remoção com acetona,  obtendo-se um polímero de 

elevado grau de pureza. 
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Moon; Park, 1998, ressaltaram que a PANI sintetizada com o dopante 

HCl, torna-se insolúvel em solventes orgânicos e inorgânicos comuns. 

Koval’chuc et al., 2001, detalham sobre o efeito do dopante (agente de 

protonação) na polimerização da anilina, que facilita o transporte de cargas 

elétricas no polímero. Nesta reação, o ácido protônico apresenta a forma de 

H+ M-, onde M- é o contra-íon. A espécie M- não faz parte da cadeia polimérica 

da PANI. Neste caso, o uso do HCl contendo o contra-íon Cl-, aumenta a 

condutividade da PANI pelo efeito de solvatação com a àgua. Na 

polimerização química da anilina in situ numa matriz polimérica, produz uma 

fina camada polidispersa na superficíe externa e interna. Por outro lado, a 

condutividade, segundo Pud et al., 2003, depende do método da modificação 

e do tempo de contato na formação da camada condutora. Os compósitos 

preparados por  este método apresentam condutividade semicondutora 

quando comparada a de uma PANI pura. Já a temperatura interfere na  

processo de condutividade e de outras propriedade dos compósitos formados 

com a PANI. 

 

2.2.1 MECANISMO DE POLIMERIZAÇÃO DA ANILINA 

A polimerização da anilina tem sido classificada como um processo 

oxidativo pelo método químico ou eletroquímico. O detalhamento do 

mecanismo de polimerização da anilina, tem sido objeto de estudo e de 

pesquisa a mais de três décadas (Sapurina; Stejskal, 2008). Gospodinova; 

Terlemezyan, 1998, consideraram a polimerização da anilina oxidativa como 

processo oxido-redução na primeira fase, e as demais fases do processo, 

como polimerização. Alguns autores como Stejskal et al., 1996, Kang et al., 

1998, Souza et al., 2003, e Genies; Lapkawski, 1987, propuseram através de 

seus estudos, que a etapa de óxido-redução da polimerização oxidativa da 

anilina, envolve a formação do cátion radical anilínio via transferência de 

elétrons de valência do nitrogênio anilínico (Figura 2.8), como mostra as 

estruturas que estabilizam o cátion por ressonância, visto na Figura 2.9. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA_______________________________________29 

 

Na Figura 2.8, mostra a oxidação da anilina pela transferência de 

elétrons com formação predominantemente de cátion radical anilínio, em meio 

ácido, produzindo a oxidação da anilina.   

 

Figura 2.8 – Mecanismo de oxidação da anilina (proposta de Stejskal 
et al., 1996). 

Na formação do cátion radical, a estrutura apresenta três formas 

estabilizadas por ressonância, com o radical na posição orto, meta e para, 

como mostra a Figura 2.9. A estrutura com a posição para, apresenta maior 

reatividade pelo efeito indutivo no substituinte e efeito estérico. 

 

Figura 2.9 – Estruturas ressonantes do cátion radical (adaptada de 
Kang et al., 1998). 

Segundo Koval’chuck et al., 2001, os intermediários na síntese de 

oxidação da anilina para obtenção da PANI, analisada por voltametria cíclica 

e mecânica quântica, ocorre com transferência de elétrons, enquanto a 

análise de Ressonância Paramagnética de Elétron (EPR) evidencia a 

formação de cátion radical C6H5-NH2
°+. 

Conforme Genies; Lapkawski, apud Gospodinova; Terlemezyan, 

19981, a oxidação da anilina após o aparecimento do cátion anilínio, segue-

se então, a formação de dímero. Com estes cátions formados podem ocorrer 

                                                 
1 Genie, E. M.; Lapkowski, M. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 236, p. 199–208, 1987. 
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a desprotonação, isomerização ou a recombinação. Nas Figuras 2.10 e 2.11, 

mostram a adaptação da proposta dos intermediários na síntese da PANI por 

Koval’chuck et al., 2001. 

 

Figura 2.10 – Desprotonação da anilina. 

 

Figura 2.11 – Isomerização da anilina. 

A formação de dímeros depende das condições para acoplamento. 

Segundo Sousa et al., 2003, o dímero predominante na polimerização da 

PANI depende do pH. Em condições levemente ácidas, o acoplamento é 

cabeça-cauda, a estrutura é denominada de p-aminodifenilamina (ADPA). Em 

meio fortemente ácido, a estrutura é a benzidina, onde o acoplamento é 

cauda-cauda. Assim, quando as condições são neutras ou básicas, prevalece 

o acoplamento cabeça-cabeça, predominando a estrutura hidrazobenzeno e 

ou azobenzeno. Já quando se considera os produtos da hidrólise oxidativa da 

PANI, o produto obtido são benzoquinona e hidroquinona como mostra as 

Figuras 2.12 e 2.13. Na reação de polimerização da PANI, além destes 

produtos formados, ainda existe a presença da PANI que não reagiu, como 

mostra a Figura 2.13. 

Sapurina; Stejskal, 2008, propuseram que os dímeros formados com 

a oxidação da anilina produz 1,4-fenilenodiamina (p-semidine) gerado no 

período da indução, quando foi utilizado como agente oxidante e protonante, 

o persulfato de amônio e ácido sulfúrico, respectivamente. 
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Figura 2.12 – Proposta de acoplamento do dímero de polianilina 
(adaptada de Sousa et al., 2003). 

No entanto, este fato, não é uma regra geral numa polimerização, 

porque não explica a regra cinética do processo. Nestas condições, a 

oxidação da anilina é exotérmica enquanto o ácido é um subproduto, com isto, 

a reação pode ser acompanhada pela mudança de temperatura ou de acidez, 

e ainda, por ambas situações. 

 

Figura 2.13 – Proposta de estruturas da polimerização da PANI, 
(adaptada de Sousa et al., 2003). 

Sapurina; Stejskal, 2008, argumentaram que além da temperatura, o 

pH exerce forte influência sobre a oxidação da anilina, e ainda, considerando 

as estruturas condutoras da PANI com mais de 95% das unidades 

constitucionais da anilina, estão ligadas pelo acoplamento cabeça-cauda 
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(posições para), enquanto as ligações pelo acoplamento orto são pequenas, 

como mostra a Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Dímeros da oxidação da anilina. A) 1,4-fenilenodiamina, 
B) 1,2-fenilenodiamina (adaptação de Sapurina; Stejskal, 2008). 

Após a formação dos dímeros ocorre nova oxidação e origina novo 

cátion radical. Desse modo, o próximo passo, é o da reação com a molécula 

de anilina para produzir trímeros, para desencadear a polimerização da PANI.  

Os grupos aminos e iminos dos monômeros, oligômeros e polímeros, 

em determinadas faixas de pH são protonados e as espécies protonadas e 

não-protonadas, apresentam reatividades diferentes, enquanto suas 

oxidações originam-se de diferentes produtos. 

O mecanismo da polimerização da anilina é baseada em proposta 

feita por Sapurina; Stejskal, 2008, Kang et al., 1998, e Stejskal et al., 1996. 

No primeiro passo da polimerização, ocorre a oxidação da anilina e a 

formação do cátion radical anilínio, na presença de agente oxidante e 

estabilizado por ressonância, como mostra a Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – Oxidação da anilina com formação de cátion radical. 
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Após a formação dos cátions radicais, o acoplamento cabeça-cauda 

dos cátions é favorecido, com eliminação de dois prótons e a reconstituição 

do sistema aromático, formando o dímero, como mostra a Figura 2.16. 

  

Figura 2.16 – Acoplamento de cátions radicais. 

Em seguida, inicia-se o processo de reconstituição do sistema 

aromático, onde a formação de dímero radical ocorre com acoplamento de 

cátions radicais no monômero, para formação da cadeia polimérica na 

formação de trímeros, como mostra a Figura 2.17, e a eliminação de dois 

prótons para a formação de trímero radical, como mostra a Figura 2.18. Após 

a formação do trímero radical, ocorre o acoplamento de monômero radical e 

a eliminação de dois prótons, como mostra a Figura 2.19. 

 
Figura 2.17 – Acoplamento de cátions radicais no monômero. 

 
Figura 2.18 – Formação trímero radical. 

 
Figura 2.19 – Acoplamento do monômero radical. 
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Com o crescimento da cadeia, forma-se a pernigranilina protonada, 

que é responsável pela coloração azul da reação. Depois do agente oxidante 

ser totalmente consumido, a pernigranilina sofre redução da anilina presente 

na reação, formando a esmeraldina, como mostra a Figura 2.20. 

 
Figura 2.20 – Estruturas PANI (MacDiarmid; Shimano,2001) 

 

2.3 COMPÓSITOS DE PANI  

A PANI apresenta grande versatilidade de polimerização in situ em 

matriz isolante como foi publicado por Amaral et al., 2001, os quais 

prepararam um compósito de PANI em resina epoxídica. Combinaram-se as 

propriedades mecânicas, estabilidade térmica, resistência a solventes da 

resina epoxídica termorrígida e a facilidade da polimerização in situ da PANI, 

com a estabilidade térmica e a condutividade elétrica usando dopante 

protônico, o ácido dodecilbenzenosulfônico, DBSA. O compósito epóxi/PANI 

apresentaram altos valores de condutividade elétrica (cerca de 2x10-3S/cm), 

onde os dados obtidos indicaram a formação de copolímero em bloco 

provenientes da interação entre os grupos aminas e os grupos epóxidicos da 

matriz.  

Um ponto importante, em termos químicos, é que o uso da polianilina 

suportada numa matriz, pode ser considerado um aumento na condutividade 

eletrônica, pelo maior ordenamento molecular da cadeia polimérica e, com 

isso, menor serão os defeitos que interrompem a conjugação da cadeia. A 

polianilina polimerizada in situ na superfície interna e externa de uma matriz 

hospedeira, geralmente resultam em materiais de alta condutividade (Maia et 
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al, 2000). Galiani et al., 2007, sintetizou um compósito de polianilina e 

borracha natural (látex da seringueira, Hervea brasiliensis), combinando as 

propriedades mecânicas e a alta processabilidade da borracha, com a 

condutividade elétrica da polianilina, via emulsão. A vantagem deste método 

é a quantidade de material a ser processado na forma de filmes e peças, 

dentre outras. A aplicabilidade deste compósito é a de ser uma fonte 

renovável, possibilitando novas aplicações. Esta síntese obteve compósito 

com condutividade de cerca 14 ordens de grandeza maior que a borracha, 

usando ácido dodecilbenzenosulfônico como agente dopante. 

 Gupta et al., 2004, prepararam um compósito à base de poliestireno 

e polianilina que foi utilizado na adsorção de íons de Hg (II) em solução 

aquosa de HCl, em função da concentração e da temperatura. A adsorção de 

íons Hg (II) nos compósitos de polianilina aumenta com a elevação da 

concentração de íons Hg (II) na solução, e com aumento da temperatura, até 

atingir o equilíbrio. O adsorvente apresentou estabilidade nas radiações 

ionizantes e potencial na utilização na gestão de resíduos de íons de mercúrio. 

A preparação de blendas de poliestireno de alto impacto (HIPS) 

suportada com polianilina pode ser aplicada como membrana de íons-

seletivas, em soluções de íons metálicos (Müller et al., 2011). Essa membrana 

de HIPS/PANI foi utilizada na extração de níquel em solução, com resultados 

obtidos semelhantes à membrana comercial Selemion. Já a dopagem com 

ácido canforsulfônico (CSA) como dopante primário e 4-cloro-3-metil fenol 

(CMC) como dopante secundário, demonstrou eficiência através dos dados 

obtidos de condutividade. 

Bae et al., 2003, polimerizou a PANI na matriz à base poliestireno, 

atribuindo à temperatura parte determinante na estrutura da PANI, usando 

persulfato de amônia como oxidante. Concluíram que em temperaturas 

menores são mais favoráveis a síntese da polianilina, devido ao processo de 

oxidação da anilina ser exotérmico. Os valores de condutividade, morfologia 

esférica e a formação de uma rede contínua estrutural, por exemplo, foram 

melhores na síntese da anilina em 0°C do que a 15°C. Já Ince et al., 2012, 
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polimerizou o sal anilinium sobre a superfície de microesferas poliestireno 

divinilbenzeno, utilizando com agente oxidante o persulfato de potássio/água, 

resultando numa camada de PANI sob a resina. Na temperatura ambiente, 

ocorreu a polimerização apenas na superfície e não na fase de solução. 

Enquanto calor produzido pela reação de neutralização resultou na 

desintegração de algumas partículas. Além do controle da temperatura na 

polimerização da anilina, estes autores recomendam o uso da água como 

auxílio da dissipação de calor e na expansão da cadeia do polímero para 

acelerar a neutralização.  

A preparação de compósitos de PANI/PStyDVB neste trabalho, tem 

por objetivo a distribuição da PANI por toda estrutura porosa e aumentar sua 

capacidade de adsorver íons em solução.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 REAGENTES E SOLVENTES 

Acetona 99,5% - Quimex PA; Ácido Clorídrico 37% - Labsynth PA;  

Ácido Nítrico 65% - Labsynth, PA; Álcool Etílico – Quimex PA; Álcool Metílico 

- Quimex PA; Anilina Sigma Aldrich PA; Cloreto de sódio 99% – Vetec Química 

Fina Ltda., PA; Cloreto de estanho dihidratado – Sigma Aldrich PA; 

Divinilbenzeno – Nitriflex SA; Dodecilbenzenossulfonato de sódio 99% - 

Merck; Estireno – Nitriflex SA; Heptano 98% – Vetec Química Fina Ltda., PA; 

Hidroxietilcelulose – Fluka Biochemicka; Hidróxido de sódio 97% – Labsynth 

Ltda., PA; Gelatina – Synth; Peróxido de benzoíla PA 65% - Vetec Química 

Fina Ltda., PA; Tolueno 99,5% – Vetec Química Fina Ltda., PA; 1,4-Dioxano 

grau UV/HPLC estabilizado com 2,6-di-tert.4-metil-fenol. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS 

Agitador magnético Fisatom, modelo 753 A; Agitador magnético Hytrel 

HTR 8068, UL 94VO, Ika Works; Agitador mecânico RW 20 DZM.n/Ika 

Labortechnik JANKE & KUNKEL GMB & CO. KG; Analisador automático de 

adsorção física de nitrogênio Micromeritics modelo ASAP 2010; Analisador 

Elementar CHNS, Thermo Scientific modelo Flash 2000; Analisador 
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Termogravimétrico TGA/DTA Mettler Toledo, modelo 851E; Balança analítica 

Shimadzu, modelo Libor AEG-220G; Balança semi-analítica Shimadzu, 

modelo Libro BL-3200H; Balões de fundo redondo - Vidrolabor; Balão três 

boca fundo redondo – Vidrolabor; Banho ultratermostatizado Neslab 

Instruments, Newington NH 0380, modelo RTE – 111; Banho 

ultratermostatizado Marconi; Béqueres – Vidrolabor; Bomba de vácuo Tecnal, 

modelo TE-058; Capela de Exaustão de Gases; Chapa aquecedora 

CERAMADI Midi, IKA WORKS USA; Bureta Graduada 50 mL; Condensador 

de serpentina, Labor Glass; Condensador Allihn, Vicil Glass; Dessecador de 

Vidro Completo; Destilador automático Kjeldahl Tecnal Tecator, Kejetec 

System 1026 Distiling Unit; Difratômetro de raios X - Shimadzu modelo LAB X 

– 6000; Elernmeyers – Vidrolabor; Espectrômetro de IV PERKIN ELMER IR 

SPECTRUM ASCII PEDS 1.60 com Transformada de Fourier (FTIR); 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica GBC, modelo 932 AA; Lupa Inalh, 

modelo MSZ – 300; Peneirador automático Frilsch, Analysette 35 partan 

puluerisette; Pipetas Graduadas de 5, 10 e 20 mL, Satelit; Placa de Petri; 

Provetas 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL – Satelit; Microscópio Eletrônico de 

Varredura JSM-6610 - Scanning Electron Microscope; Termômetro. 

 

3.3 PURIFICAÇÃO DE REAGENTES 

A anilina utilizada foi purificada por destilação a vácuo na temperatura 

de 80°C. O monômero de estireno foi lavado com uma solução de NaOH 5%, 

para eliminar os agentes inibidores presentes, seguida de sucessivas 

lavagens com água destilada até pH neutro. 

 

3.4 PREPARAÇÃO DOS COPOLÍMEROS A PARTIR DE 

MONÔMEROS DE ESTIRENO E DIVINILBENZENO (StyDVB) 

Os copolímeros estireno e divinilbenzeno (StyDVB) foram sintetizados 

por polimerização em suspensão num balão de três bocas de capacidade de 
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1000 mL, acoplado a um agitador mecânico, banho de óleo, agitador 

magnético, elevador mecânico, condensador de refluxo e termômetro. Esta 

preparação ocorreu em duas fases, a fase orgânica e a fase aquosa, ambos 

na presença de diluentes inertes, como mostra a Figura 3.1. Os copolímeros 

foram preparados em duas formulações. Os copolímeros com 29 e 84% de 

Divinilbenzeno em relação ao número total de mols de monômeros foram 

preparados com uma mistura de diluentes inertes na fração de 85% Heptano 

(Hep) e 15% Tolueno (Tol), onde os monômeros foram diluídos na proporção 

de 150% em relação ao volume total da mistura diluente, obtendo-se PStyDVB 

29 e PStyDVB 84, respectivamente.  

 

Figura 3.1 – Esquema do sistema: síntese do copolímero PStyDVB. 
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3.4.1 PREPARO DA FASE ORGÂNICA 

A fase orgânica para formulação de PStyDVB 29 foi preparada, 

tomando-se 36,5 mL de monômero de estireno (que corresponde a 70% em 

mols) e 17,9 mL de divinilbenzeno (que corresponde a 29% mols), 12,3 mL 

tolueno e 69,6 mL heptano, com 1,05 g (que corresponde a 1% em mols de 

monômeros) do agente iniciador peróxido de benzoíla, totalizando-se um 

volume final de 136,5 mL a fase orgânica. Assim, esta mistura foi colocada 

num béquer de 200 mL, sob agitação magnética para homogeneização do 

sistema, na temperatura ambiente, durante 30 minutos. Já para formulação 

de PStyDVB 84, a fase orgânica foi preparada tomando-se 6,4 mL de estireno 

(que corresponde a 15% em relação mols) e 48,3 mL divinilbenzeno (que 

corresponde a 84% em mols), com 1,05 g (que corresponde a 1% em mols de 

monômeros) do agente iniciador peróxido de benzoíla com 12,3 mL tolueno e 

69,6 mL heptano, totalizando-se um volume final de 136,7 mL, seguindo-se o 

mesmo procedimento anterior.  

 

3.4.2 PREPARO DA FASE AQUOSA 

A fase aquosa foi preparada inicialmente pela solução de 1,46 g do 

agente de suspensão hidroxi-etil-celulose (0,27% p/v em relação da fase 

aquosa) dissolvidos em 150 mL água destilada sob agitação magnética, a 

temperatura ambiente. Uma outra solução foi obtida pela adição de 3,3 g 

(0,6% p/v em relação da fase aquosa) de cloreto de sódio dissolvidos em 100 

mL água sob agitação mecânica. Nesta solução, adicionou-se 0,67g (0,12% 

p/v em relação da fase aquosa) gelatina dissolvida com 100 mL de água em 

banho-maria a 70°C. As duas soluções obtidas anteriormente, foram 

transferidas e misturadas num balão de três bocas de fundo redondo de 1000 

mL acoplado a um agitador mecânico com velocidade de rotação de 235 RPM, 

e um condensador de refluxo o qual foi acoplado a um banho termoestatizado 

a 25°C. Neste balão ainda foi adicionado 196,8 mL de água destilada, 

totalizando-se um volume final de 546,8 mL.  
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3.4.3 SÍNTESE DOS COPOLÍMEROS 

Para obtenção de cada copolímero (PStyDVB 29 e PStyDVB 84), ao 

sistema contendo a fase aquosa (item 3.4.2), foi adicionada lentamente a fase 

orgânica (item 3.4.1) sob agitação mecânica. Após a adição da fase orgânica, 

o sistema foi agitado mecanicamente numa rotação 235 RPM por 15 minutos 

na temperatura ambiente, que logo depois, esta sofreu aumento para 70°C, 

por um período de 24 horas. 

Após esta etapa, o sistema foi desligado para que as partículas 

decantassem durante 1 hora até o resfriamento na temperatura ambiente, 

para proceder a purificação dos copolímeros. 

   

3.4.4 PURIFICAÇÃO DOS COPOLÍMEROS 

Os copolímeros de estireno e divinilbenzeno obtidos no item 3.4.3, 

foram lavados com solução de água/etanol (1:1), com leve agitação na 

temperatura de 50°C durante 1hora. Este processo foi realizado por três vezes 

com a finalidade de remover misturas remanescentes provenientes de 

diluentes, agentes estabilizantes e de resíduos de monômeros que não 

reagiram na formação dos copolímeros. Em seguida, os copolímeros foram 

filtrados em funil de placa porosa sinterizada sob sucção a vácuo e, lavados 

novamente, até teste negativo de extração de resíduos orgânicos. Depois da 

filtração, cada copolímero foi seco em estufa a 70°C, por 24 horas. 

Após secagem, procedeu-se a separação granulométrica das 

partículas em peneiras metálicas na faixa 400 e 800 μm, utilizando um 

peneirador automático. 

Os copolímeros de PStyDVB 29 e PStyDVB 84 foram armazenados 

em frasco de polietileno e guardados em dessecador contendo sílica gel 

secante. Tais procedimentos de sínteses são mostrados no fluxograma da 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Fluxograma da síntese do copolímero PStyDVB 

 

3.5 SÍNTESE DA POLIANILINA 

A polianilina foi sintetizada utilizando-se duas formulações ácidas: 

ácido clorídrico e ácido nítrico. Para cada preparação, dissolveu-se num 

elernmeyer de 500 mL, 1,37g (5,6x10-1 mol) do agente oxidante peróxido de 

benzoíla em 50 mL de dioxano, sob agitação manual, com auxílio de bastão 

de vidro. Nesta solução adicionou-se 12,6 mL (6,5x10-3 mol) de solução 

aquosa de dodecilbenzenossulfanato de sódio e 100 mL de solução composta 

de 20 mL de anilina e 80 mL de etanol, sob a mesma agitação na temperatura 

ambiente. No primeiro caso, adicionou-se 12,5 mL de solução aquosa de 
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ácido clorídrico a 11,2 molL-1. No segundo, 12,5 mL de solução aquosa de 

ácido nítrico a 11,2 molL-1. Os dois sistemas reacionais ficaram sob agitação 

em banho termoestatizado a 25°C por 24 h. Em seguida, cada uma das 

misturas foram filtradas e lavadas com acetona até que o filtrado se 

apresentasse incolor. Este procedimento tem por finalidade eliminar resíduos 

de oligômeros remanescente da polianilina. 

 

3.6 SÍNTESE DOS COMPÓSITOS PANI/POLI(ESTIRENO-CO-

DIVINILBENZENO) 

As sínteses dos compósitos PANI/PStyDVB foram realizadas em duas 

etapas distintas. Na primeira, as pérolas dos copolímeros de estireno e 

divinilbenzeno (PStyDVB) foram intumescidas com anilina/etanol (item 3.6.1), 

enquanto na segunda, ocorreu a polimerização oxidativa in situ da anilina, 

utilizando-se para isto, as duas formulações ácidas: ácido clorídrico e ácido 

nítrico (item 3.6.2). 

 

3.6.1 INTUMESCIMENTOS DAS PÉROLAS DOS COPOLÍMEROS 

COM ANILINA/ETANOL 

No processo de intumescimentos, quatro frações com cerca de 10 g 

de cada copolímero de PStyDVB 29 e PStyDVB 84 foram colocadas em 

contato com 100 mL de solução anilina (20%) e etanol (80%) em erlenmeyers 

de 250 mL. Os mesmos foram lacrados e transferidos para o sistema de 

agitação mecânica termoestatizado com a temperatura programada em 25°C 

± 2°C, por 3 horas. Durante este processo, retirou-se momentaneamente cada 

um dos erlenmeyers contendo essa mistura, fazendo-os girar em 180°, para 

melhor homogeneização e penetração da solução anilina/etanol por toda 

amostra. Logo após, os copolímeros foram decantados e filtrados em funil de 

Buchner, sob vácuo, seguida sucessivas lavagens com água destilada, como 

mostra a Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Fluxograma do intumescimento dos copolímeros 

PStyDVB. 

 

3.6.2 POLIMERIZAÇÃO IN SITU DA ANILINA NAS PÉROLAS DOS 

COPOLÍMEROS  

No processo de polimerização oxidativa in situ da anilina, com cerca 

de 10 g das pérolas dos copolímeros PStyDVB intumescidos na primeira 

etapa (item 3.6.1), foram colocados em quatro novos elernmeyers de 250 mL, 

onde adicionaram-se 12,6 mL (6,5x10-3 molL-1) do agente surfactante 
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dodecilbenzenossulfonato de sódio, em cada um deles. Em dois desses 

elernmeyers, foram colocados os copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84 

para os quais, adicionaram-se lentamente 12,5 mL de solução aquosa de HCl 

a 11,2 molL-1, e nos outros dois contendo também PStyDVB 29 e PStyDVB 

84, 12,5 mL de solução aquosa de HNO3 a 11,2 molL-1, sob agitação manual 

na temperatura ambiente. Todas as dispersões mostraram-se uma aparência 

gelatinosa, devido a pouca solubilidade do agente surfactante em meio ácido. 

Depois da agitação, foram adicionadas 1,37 g (5,6x10-1 mol) de solução do 

agente oxidante peróxido de benzoíla dissolvido em 50 mL dioxano em cada 

uma das dispersões ácidas, sob agitação manual (com auxílio de um bastão 

de vidro), na temperatura ambiente. Assim, os copolímeros já intumescidos 

presentes nestas soluções, foram colocados no sistema de agitação em 

banho termoestatizado a 25°C ± 2°C por 24 horas. Logo após, foi observado 

que tanto o compósito de PANI/PStyDVB 29 HCl, quanto a solução presente, 

apresentaram coloração verde claro, enquanto que os compósitos de 

PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3 

e suas respectivas soluções, apresentaram características de coloração verde 

escuro. Em seguida, a fase líquida foi separada da fase sólida (contendo os 

compósitos) por filtração a vácuo, em funil de placa porosa. Cada um dos 

compósitos foi lavado sucessivamente com uma mistura de etanol e água 

(50/50), até que o filtrado se apresentasse incolor. 

 

3.6.3 PURIFICAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

Devido a baixa solubilidade dos oligômeros nas misturas de água e 

etanol, os compósitos foram purificados através de extração com acetona sob 

refluxo, usando um aparelho de Soxlet em cartuchos de celulose contendo as 

partículas de PANI/PStyDVB, até que a solução extratora ficasse incolor. Após 

a extração, cada compósito foi novamente lavado com água e etanol (50/50) 

em funil de placa sinterizada e, em seguida, seco em estufa a 70°C por 24 

horas. Como mostrado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Fluxograma de polimerização oxidativa in situ da anilina 
em copolímeros PStyDVB. 

Após a polimerização da PANI, nos copolímeros para obtenção dos 

compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 

84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3 e sua purificação (1º ciclo), alguns 

compósitos apresentaram coloração azul e esverdeada em sua superfície 

(Figura 3.5.A.1, A.4, B.1 e B.4), tanto em presença de ácido clorídrico quanto 

em ácido nítrico, diferente da coloração esperada, que seria verde 

esmeraldina, típica da anilina oxidada. Isto foi evidenciado, pelas fotografias 

de cada um dos compósitos preparados, mostrado na Figura 3.5 do 1º ciclo. 
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Figura 3.5 – Copolímeros A) PStyDVB 29 e B) PStyDVB 84; Compósitos 

PANI/PStyDVB (1º ciclo): A.1) PANI/PStyDVB 29 HCl, A.4) PANI/PStyDVB  29 
HNO3, B.1) PANI/PStyDVB 84 HCl, B.4) PANI/PStyDVB  84 HNO3; (2º ciclo): A.2) 
PANI/PStyDVB 29 HCl, A.5) PANI/PStyDVB  29 HNO3, B.2) PANI/PStyDVB 84 HCl, 
B.5) PANI/PStyDVB  84 HNO3; (3º ciclo): A.3) PANI/PStyDVB 29 HCl, A.6) 
PANI/PStyDVB  29 HNO3, B.3) PANI/PStyDVB 84 HCl, B.6) PANI/PStyDVB  84 
HNO3. 

Tendo em vista tal situação, houve a necessidade de se fazer um novo 

ciclo, com a finalidade de que os compósitos obtidos anteriormente, 

pudessem adquirir uma dispersão maior de anilina oxidada e de forma mais 

homogênea em toda sua extensão. Assim, de acordo com os itens 3.6.1; 3.6.2 

e 3.6.3, procedeu-se um novo ciclo (2º ciclo), onde percebeu-se que todos 

compósitos apresentaram uma coloração verde mais intensa que os do 1º 

ciclo. No entanto, os compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl e PANI/PStyDVB 84 

HCl, ainda se mostraram com coloração verde de menor intensidade (Figura 
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3.5.A.2 e B.2) quando comparados com os compósitos obtidos em ácido 

nítrico (2º ciclo) (Figuras 3.5.A.5 e B.5). Como estes compósitos ainda não 

apresentaram a coloração verde esmeraldina intensa, então, de modo similar 

aos itens 3.6.1; 3.6.2 e 3.6.3, procedeu-se, o terceiro ciclo (3º ciclo). Neste 

caso, todos os compósitos apresentaram coloração mais intensa do que nos 

dois primeiros ciclos, evidenciando as características da PANI, de cor verde 

esmeraldina, totalmente dispersa na camada superficial dos respectivos 

copolímeros (Figuras 3.5. A.3; A.6; B.3 e B.6), como mostra a Figura 3.5. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Os materiais obtidos foram caracterizados por Espectroscopia de 

Infravermelho com Transformada de Fourier, Análise Elementar, Difratometria 

de Raios X, Análise Termogravimétrica, Microscopia Eletrônica de Varredura, 

Medida de Porosidade (área superficial específica, volume e distribuição de 

poros) e Espectrofotometria de Absorção Atômica. 

 

3.7.1 ANÁLISE ELEMENTAR - (CHNS) 

A análise elementar de CHNS permite determinar o teor de carbono, 

hidrogênio, enxofre e nitrogênio de uma determinada amostra. O equipamento 

utilizado foi o Analisador Elementar CHNS Flash 2000 – Organic Elementar 

Analzer. A tecnologia associada a análise CHNS é a combustão, e ela se 

baseia no método desenvolvido por Pregl-Dumas. Dessa forma, a amostra é 

totalmente queimada em atmosfera de oxigênio puro e, em seguida, os 

produtos da sua combustão são analisados. O processo de queima reduz as 

amostras a gases elementares como CO2, H2O, N2, SO2, que são 

devidamente identificados através de cromatografia gasosa, que permite a 

separação de substâncias voláteis arrastadas por um gás através de uma fase 

estacionária. Com os dados do teor de nitrogênio nas amostras dos 
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compósitos, foi possível estimar os percentuais de Polianilina polidispersa nos 

copolímeros. 

 

3.7.2 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA FOURIER (FTIR)  

A caracterização dos copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84, a 

polianilina pura e dos compósitos PANI/PStyDVB foi realizada por 

espectroscopia de infravermelho (FTIR). Os espectros foram obtidos na região 

de 4000 e 400 cm-1, em aparelho Perkin Elmer IR SPECTRUM ASCII PEDS 

1.60. As amostras foram secas por 24 horas em estufa na temperatura de 

70°C. Assim, cerca de 1 mg de cada amostra foi macerada com 99 mg de 

brometo de potássio (KBr), formando uma pastilha. 

 

3.7.3 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX) 

As medidas de difração de Raios X foram feitas nos copolímeros e 

compósitos. O equipamento utilizado foi um Difratometer Shimadzu XRD 

6000/X - RAY LAB X – Detector Scintillation conter High Voltage Supply 500 

– 1200 V (baseline and window auto-control), em temperatura ambiente, com 

ângulo de difração 2 θ (Theta) variando de 10 a 80 unidades, com taxa de 2 

graus/min. 

 

3.7.4 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA E DTA) 

As medidas Termogravimétricas dos copolímeros e compósitos, com 

massa entre 2 e 7 mg, em célula de alumínio, foram feitas num equipamento 

Analisador Termogravimétrico DTG 60H Shimadzu – Detector DTG 60H, 

variação de temperatura de 25 a 900°C, taxa de aquecimento de 10°Cmin-1, 

e vazão de 100 mLmin-1, em atmosfera de nitrogênio. Registraram-se as 
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medidas de perda da massa (%) em função de temperatura (T°C) 

programada. 

 

3.7.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

Os copolímeros e compósitos foram caracterizados por microscopia 

eletrônica de varredura, utilizando o equipamento Jeol, JSM – 6610, EDS, 

Thermo scientific NSS Spectral Imaging. As imagens virtuais são visualizadas 

pela transcodificação da energia emitida pelos elétrons. Foram avaliadas as 

superfícies externas e internas das pérolas dos copolímeros e dos 

compósitos. 

 

3.7.6 MEDIDAS DE ADORÇÃO FÍSICA DE NITROGÊNIO 

As medidas de adsorção física de nitrogênio foram feitas num  

equipamento ASAP-Micrometrics-Modelo 2010, com registro em diferentes 

pressões relativas, a temperatura de nitrogênio líquido. A área superficial 

específica foi calculada pelo método de Brunauer, Emmett e Teller (BET), 

enquanto que o volume dos poros e a distribuição de tamanho de poros foram 

obtidos pelo método BJH (Barret, Joyner e Halenda). Para isso, cada amostra 

dos materiais foram previamente aquecidas a 60°C por 24h, sob vácuo, a 

pressão reduzida com a intenção de eliminação de possíveis gases, água 

adsorvida fisicamente e ou por ligação de hidrogênio (Webb; Orr, 1997). Cerca 

de 0,3 g de cada amostra foi colocada num tubo de vidro devidamente fechado 

e acoplado ao analisador automático de adsorção física de N2. Em seguida, 

fêz-se as determinações de porosidade. A determinação da área superficial 

específica (SBET), volume de poros (Vp) e a distribuição dos poros dos 

materiais, foram por meio de dados de adsorção de nitrogênio gasoso em 

diferentes pressões relativas na temperatura do N2 líquido. Neste método um 

volume de gás de nitrogênio é adsorvido pelo material sólido adsorvente, 

formando-se, uma condensação na superfície de cada material sólido a 
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temperatura de -196°C. Webb; Orr, 1997, descreveram o modelo de Brunauer, 

Emmett e Teller para calcular área superficial específica (SBET), utilizando a 

Equação 1. Este modelo se baseia na hipótese que as forças de condensação 

do gás é igual a mesma força de atração que ocorre nas moléculas na 

formação de multicamadas. 

𝐏

𝐕(𝐏𝟎 − 𝐏)
=  

𝟏

𝐕𝐦𝐂
+ ⌈

(𝐂 − 𝟏)

𝐕𝐦𝐂
⌉

𝐏

𝐏𝟎 

                                             Equação 1 

Onde: P é a pressão atmosférica reduzida (experimental); P0 é a 

pressão de saturação do nitrogênio líquido (experimental); V é a quantidade 

do gás N2 adsorvido numa dada temperatura T, determinado 

experimentalmente através de um detector de condutividade térmica; Vm é o 

volume necessário de N2 para cobrir a superfície do adsorvente na formação 

de uma monocamada e, C é a constante do sistema.  

A metodologia proposta por Barret, Joyner e Halenda (BJH) foi usada 

para determinação volume de poros (Vp) e na distribuição dos poros. Este 

método baseia-se no esvaziamento progressivo dos poros cheios de líquidos 

com o descréscimo da pressão. O volume de poros foi estimado pelo ponto 

único, como mostrado na Equação 2. 

𝐕𝐩𝐭 =  
𝐏

𝐏𝟎
                                                                                        Equação 2 

Onde, Vpt é o volume de poros totais; P é a pressão atmosférica 

reduzida (obtida experimentalmente) e, P0 é a pressão atmosférica do 

nitrogênio líquido (obtida experimentalmente). 

 

3.7.7 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

A espectroscopia de absorção atômica foi utilizada para se determinar 

quantitativamente o estanho (II) em cada amostra proveniente do estudo de 

adsorção. A técnica se fundamenta na medição de absorção da intensidade 
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da radiação eletromagnética, oriundo de uma fonte primária, por átomos 

gasosos no estado fundamental. O equipamento utilizado foi o GBC Atomic 

Absorption Spectrometer/AAS 932AA. Flame AAS. Air/AC burner, GBC 

Hydridsystem HG3000, 220 V, 50 Hz, 250 W, 3 A. 

 

3.8 ESTUDO DA ADSORÇÃO DE ÍONS [SnCl4]
2- NOS COMPÓSITOS 

 

3.8.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES ESTOQUE DO ÍON Sn (II) 

A solução estoque de cloreto de estanho (II) dihidratado (SnCl2.H2O) 

foi preparada na concentração de 1000 mgL-1 (1000 ppm) em presença de 

ácido clorídrico. Para isso, dissolveu-se a quantidade de massa necessária 

deste sal em soluções de HCl nas concentrações de 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 

6,0 molL-1. 

 

3.8.2 ADSORÇÃO DE ÂNION COMPLEXO [SnCl4]
2- PELOS 

COMPÓSITOS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO 

CLORÍDRICO  

As adsorções de ânion complexo de [SnCl4]2- nos compósitos foram 

realizadas pelo processo de batelada, utilizando-se um banho termostatizado 

a 25 ºC. Para se estudar a adsorção dos íons complexos de estanho (II) pelos 

compósitos, cerca de 0,1 g de cada compósito PANI/PStyDVB 29 HCl, 

PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, 

foram colocados em erlenmeyers de 125 mL, em contato com 50 mL de 

solução de estanho (II), contendo uma mistura de 1,0 mL de etanol e 1,0 mL 

de acetona, na concentração de 1000 mgL-1 (1000 ppm), em função das 

concentrações de HCl 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 molL-1. O uso de etanol e 

acetona teve a finalidade de promover o inchamento dos compósitos, para 
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melhor difusão dos íons presentes no processo de adsorção do ânion 

complexo [SnCl4]2- pelos compósitos, mostrado no fluxograma da Figura 3.6. 

Estas soluções previamente preparadas, foram colocadas em um 

banho termostatizado a 25 ± 2°C, com agitação por 24h. Após a adsorção, a 

fase sólida (o compósito contendo o ânion [SnCl4]2- adsorvido), foi separada 

da fase aquosa (ânions nos sobrenadantes) por decantação. A fase sólida e 

os sobrenadantes foram colocados em frascos separados e rotulados para 

serem analisados. 

 

Figura 3.6 -  Fluxograma do processo de adsorção dos ânions 
complexos [SnCl4]2-  pelos compósitos, em função da concentração de HCl. 

As soluções estoques e soluções sobrenadantes foram analisadas 

por espectrofotometria de absorção atômica em chama, onde a quantidade de 

ânions [SnCl4]2- adsorvidos em cada compósito foi calculada pela Equação 3, 

mostrada no item 3.8.4. 



METODOLOGIA___________________________________________________55 

 

3.8.3 ADSORÇÃO DE ÂNION COMPLEXO [SnCl4]
2- PELOS 

COMPÓSITOS EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO ESTANHO 

Para se estudar a adsorção dos ânions complexos [SnCl4]2- pelos 

compósitos, utilizou-se o procedimento de batelada, em banho 

termoestatizado, 25°C, sob agitação por 24h. Assim, cerca de 0,1 g de cada 

compósito PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 

84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, foram colocados em erlenmeyers de 125 

mL, em contato com 50 mL de solução de estanho (II), contendo uma mistura 

de 1,0 mL de etanol e 1,0 mL de acetona, na concentração do íon Sn (II) de: 

100; 200; 300; 400; 500; 800 e 1000 mgL-1 (1000 ppm), e concentração de 

HCl  6,0 molL-1, como mostra o fluxograma da Figura 3.7. O processo de 

separação e análise, segue o mesmo do item 3.8.2. 

 

Figura 3.7 -  Fluxograma do processo de adsorção de ânions 
complexos [SnCl4]2- pelos compósitos, em função da concentração de íon Sn 
(II), na concentração de HCl 6,0 molL-1. 
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3.8.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÂNION COMPLEXO [SnCl4]
2- 

EM SOLUÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA  

O espectrofotômetro de Absorção Atômica (EAA), de atomização em 

chama ar/acetileno, foi utilizado para as determinações da concentração do 

íon Sn(II) e dos ânions complexos [SnCl4]2- nos sobrenadantes, ambos em 

solução aquosa. 

A Tabela 3.1, apresenta os dados para análise espectrofotométrica 

das espécies presentes, em valor de comprimento de onda específico (λ), 

lâmpada adequada do metal, com faixas lineares de concentração do estanho 

e condições de corrente e tamanho da fenda para o metal. 

Tabela 3.1 – Dados para análise dos materiais. 

Íon 
Metálico 

λ (nm) Faixas lineares de 
concentração (mgL-1) 

Fenda 
(nm) 

Corrente 
(mA) 

Sn (II) 235,5 100;200;300;400;500;800;1000 0,5 6,0 

λ = comprimento de onda 

A quantidade de ânion adsorvido pelos compósitos e nos 

sobrenadantes em cada sistema, no equilíbrio, pode ser interpretado 

quantitativamente  pelo cáculo da relação da Equação 3, publicado por Silva, 

2008: 

 

Onde, mf é a quantidade em miligramas do soluto (ânion complexo)  

na solução adsorvido pelo compósito (g), mad é a massa (mg) do soluto na 

solução adicionada, msob é a massa (mg) do soluto no sobrenadante, e m é a 

massa (g) do compósito. A Figura 3.8, mostra a curva padrão obtida das 

soluções de estanho(II) em presença de ácido clorídrico. 

m
f
 = (m

ad
 – m

sob
)/ m                                     Equação 3 
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Figura 3.8 – Curva padrão da solução de íons Sn (II) em presença de 
ácido clorídrico. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussão de 

todos os estudos realizados.  

 

4.1 POLIMERIZAÇÃO EM SUSPENSÃO DOS POLI(ESTIRENO-CO- 

DIVINILBENZENO) (PStyDVB 29 E PStyDVB 84), E 

POLIMERIZAÇÃO IN SITU DA ANILINA NOS COPOLÍMEROS 

Na preparação das matrizes dos copolímeros à base estireno (Sty) e 

divinilbenzeno (DVB), utilizou-se a técnica de polimerização em suspensão 

descrita por Rabelo, 1993, com algumas modificações.  

Coutinho; Luz, 1993, comentaram que os copolímeros PStyDVB, 

apresentam-se geralmente em forma esférica, de coloração branca (Figura 

3.5.A e B), com característica opaca devido ao espalhamento da luz dentro 

dos poros dos polímeros. Alguns anos depois, Lucas et al., 2004, discutiram 

que estes copolímeros apresentam duas fases de aglomerados de cadeias e 

vazios, como espalhadoras de luz pela sua superfície heterogênea por toda 

sua estrutura. Ambas características observadas por Coutinho; Luz, 1993, e 

por Lucas et al., 2004, também foram observadas neste trabalho. Após a 

preparação dos copolímeros PStyDVB, as partículas obtidas apresentaram 

diferentes diâmetros e faixas granulométricas variadas, as quais foram 
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peneiradas e selecionadas na faixa de 400 e 800 µm (faixa usada 

comercialmente para resinas de troca iônica).  

Os compósitos PANI/PStyDVB foram obtidos por polimerização 

oxidativa in situ da anilina nos copolímeros, utilizando-se duas formulações de 

29 e 84% DVB, na presença de soluções dopantes de ácido clorídrico e ácido 

nítrico. Antes da polimerização oxidativa foi necessário fazer o 

intumescimento dos copolímeros. Este procedimento introduz previamente a 

solução de anilina (20%) e etanol (80%) nos poros e na estrutura gel dos 

copolímeros de PStyDVB. Na polimerização da anilina, o agente oxidante 

usado foi peróxido de benzoíla (BPO), o qual possibilita uma grande vantagem 

de polimerizar a anilina na temperatura de 25°C, como descrito por Rao et al., 

2002. Os compósitos obtidos após a polimerização in situ da anilina no 

primeiro ciclo, apresentaram colorações azul esverdeado em ambos tipos de 

suportes, principalmente os sintetizados na presença de HCl. Para que os 

mesmos adquirissem uma maior dispersão da PANI com a formação de uma 

camada homogênea por toda superfície, foi necessário refazer mais dois 

ciclos de intumescimento e polimerização, perfazendo um total de três ciclos. 

Somente a partir do terceiro ciclo, é que os compósitos mostraram em toda 

sua extensão a típica coloração verde esmeraldina (Figura 3.5).  

Durante o processo de polimerização da anilina sobre os copolímeros 

para obtenção dos compósitos, observou-se mudanças nas colorações no 

meio, devido principalmente, aos diferentes estados de oxidação da PANI. 

Inicialmente, após adição do agente oxidante peróxido de benzoíla (BPO) à 

mistura (PStyDVB intumescido por anilina e solução), o sistema reacional, 

tornou-se instantaneamente de coloração azul escuro, característica da base 

esmeraldina parcialmente oxidada. Palaniappan; Sairam, 2008, estudaram o 

uso do peróxido de benzoíla como agente de oxidação da anilina, a 

solubilidade dos reagentes orgânicos utilizados neste tipo de reação e a 

possibilidade desta reação ser conduzida em temperatura entre 25 e 40°C, na 

presença de agentes surfactantes e de ácidos minerais dopantes, 

evidenciaram a maior estabilidade química do BPO em relação aos 

persulfatos mais utilizados como oxidantes. Após 24 horas da reação de 
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polimerização in situ da PANI, observou-se a mudança da coloração azul para 

azul esverdeada, nas duas fases. Desse modo, somente a partir do terceiro 

ciclo, observou-se que os compósitos apresentaram coloração verde 

esmeraldina, característica de anilina oxidada (Figura 3.5).  

Segundo Morales et al., 1999, a velocidade de polimerização da 

anilina é influenciada pela formação do par iônico entre o cátion radical C6H5-

NH2
°+ (carga positiva da cadeia polimérica) e o íon proveniente do agente 

dopante tipicamente ácido (carga negativa), onde este efeito controlaria a 

velocidade de polimerização. Com a utilização de ácido nítrico como dopante 

em solução, o íon nitrato (NO3
-) forma um par iônico relativamente fraco com 

o cátion radical. Esta formação de par iônico causa por outro lado, o efeito de 

blindagem que é de menor intensidade com o íon nitrato, dificultando a 

aproximação do cátion radical à cadeia polimérica em crescimento a qual 

possui carga positiva. Já quando se utiliza o ácido clorídrico como dopante 

em solução, o íon cloreto (Cl-) forma um par iônico de maior intensidade, 

causando com isso, um aumento na velocidade de polimerização, visto que, 

forma um par iônico mais efetivo de blindagem do cátion radical à 

aproximação de uma cadeia polimérica positiva é maior do que com íon 

nitrato. 

Neste trabalho, foi observado que nos dois primeiros ciclos, houve 

aparentemente um efeito inverso na velocidade de polimerização da anilina 

(Figura 3.5 1º ciclo), tal que, visualmente as pérolas do compósito preparadas 

em HCl, ficaram com uma coloração verde de menor intensidade do que 

aquelas obtidas em HNO3. Neste caso, a velocidade de polimerização da 

anilina com HNO3 pode estar associada ao uso do peróxido de benzoíla como 

agente oxidante (orgânico). Sabe-se que a maior parte dos trabalhos da 

literatura utiliza o persulfato de amônio (inorgânico) como oxidante. Assim, a 

inversão na velocidade pode estar associada ao fato do peróxido ser um 

composto orgânico mais suscetível a decompor na presença de HNO3 do que 

no HCl. Por outro lado, no processo de intumescimento após do segundo ciclo, 

as soluções contendo a anilina ficaram com a coloração azul escuro. Isto, é 

um indicativo de que a presença de PANI inicia a polimerização da anilina 
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mesmo sem adição do peróxido de benzoíla. A presença de maiores 

quantidades de PANI pode ter aumentado a velocidade de polimerização 

quando se utilizou-se HCl do que o HNO3, usando do peróxido de benzoíla. 

Este fato foi atestado por Moura, 2011, que observou que após quatro ciclos, 

os teores de PANI com HCl foram maiores do que em HNO3.  

 

4.2 ANÁLISE ELEMENTAR (CHNS) 

Na análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos 

copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84, mostrou que os teores encontrados 

para carbono 90,1 e 92,2%, hidrogênio 7,2 e 6,3% e nitrogênio de 2,5 e 3,2%, 

respectivamente, estão próximos aos valores teóricos a partir das frações de 

cada monômero estireno e divinilbenzeno, como mostra a Tabela 4.1. Neste 

caso, a presença de nitrogênio foi atribuída a gelatina (agente surfactante) 

usada em ambas as sínteses, as quais não foram eliminadas completamente 

nos processos de lavagens e purificação dos copolímeros. 

A análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos 

compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 84 HCl, PANI/PStyDVB 29 

HNO3 e PANI/PStyDVB 84 HNO3 são mostrados na Tabela 4.1. A partir do teor 

de nitrogênio (%), calculou-se o percentual de polianilina (%PANI) em massa 

polidispersa nos copolímeros, usando as Equações 4 e 5, segundo Moura, 

2011. 

%PANI-HCl = [nN/4]*[MRU + 2 Mac]                                            Equação 4  

      %PANI-HNO3 = [nN/6]*[MRU + 2 Mac]                                         Equação 5  

Onde, %PANI-HCl ou %PANI-HNO3 é o percentual em peso de 

polianilina esmeraldina, nN é o número de mols de nitrogênio em 100 g de 

compósito, que equivale ao percentual em massa de nitrogênio pela massa 

molar do nitrogênio, MRU é a massa molar da unidade repetitiva da polianilina 

esmeraldina (362 gmol-1), e Mac é a massa molar do ácido HCl (36,5 gmol-1) 

ou do HNO3 (63 gmol-1). Considerando que para cada unidade repetitiva de 
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PANI têm-se duas moléculas de ácido e quatro átomos de nitrogênio. Assim, 

o número de mol de nitrogênio dividido por quatro equivale ao número de 

unidades repetitivas da PANI com HCl, e dividindo-se por seis, equivale ao 

número de unidades repetitivas para a PANI com HNO3, cujos nitrogênios 

devem ser computados. Os teores de nitrogênio (%N) presentes nos 

copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84 foram descontados do percentual de 

nitrogênio nos compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, 

PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3. 

Tabela 4.1 - Análise Elementar (CHNS) dos polímeros puros, PANI e dos 
respectivos compósitos  

Material Carbono Hidrogênio Nitrogênio %PANI 

PStyDVB 29 90,1 7,2 2,5 - 

PStyDVB 84 92,2 6,3 3,3 - 

PANI/HCl 54,0 4,0 10,7 - 

PANI/HNO3 61,3 4,6 15,2 - 

PANI/PStyDVB 29 HCl 88,1 6,5 2,5 19,6 

PANI/PStyDVB 84 HCl 89,0 6,2 1,3 10,0 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 89,0 6,8 1,2 7,0 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 89,2 6,7 0,8 4,5 

Teores em percentual (%) 

Considerando os dados apresentados na Tabela 4.1, verifica-se que 

os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio para PANI/HNO3 são maiores 

que os encontrados para a PANI/HCl. De modo que, os teores de nitrogênio 

presente na PANI em ambos os ácidos, são maiores do que os mesmos 

encontrados para os respectivos compósitos, como esperado. Gong et al., 

2002, usando como oxidante o persulfato de amônia, em faixas diferentes de 

concentrações, numa temperatura de 0°C, encontraram teores de nitrogênio 

para PANI em ambos ácidos, similares aos encontrados em PANI/HCl e 

PANI/HNO3, como mostrados na Tabela 4.1, que foi obtida, utilizando-se 

como agente oxidante peróxido de benzoíla (BPO), numa concentração de 

7,5 molL-1, numa temperatura de 25°C. Tanto os teores de nitrogênio (N%) 

como de polianilina (%PANI) (Tabela 4.1) nos compósitos após o terceiro ciclo 
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de polimerização foram maiores com uso de HCl do que com HNO3. Em geral, 

este efeito é explicado pela maior reatividade dos cátions anilínicos com HCl 

em relação aos cátions com HNO3. Segundo Okay, 1987, existem fatores que 

influenciam na formação de resina macrorreticulada, como por exemplo, o 

agente de reticulação (DVB), o grau de diluição e o poder de solvatação das 

soluções. Considerando a diferença dos teores de nitrogênio (%N) e PANI (%) 

entre compósitos, supõem-se que o copolímero com a estrutura de maior grau 

de reticulação PStyDVB 84, ou seja, aquele que apresenta maior 

concentração de DVB, apresenta menor capacidade de intumescimento. Isto 

explica o menor teor de PANI nos compósitos preparados com PStyDVB 84 

do que com PStyDVB 29, como mostra a Tabela 4.1. 

 

4.3 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO (FTIR) DOS MATERIAIS 

Os copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84 e os compósitos 

PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e 

PANI/PStyDVB 84 HNO3, foram caracterizados por meio de espectroscopia 

de absorção na região do Infravermelho com Transformada de Fourier, em 

pastilha de KBr. As medidas espectrais tem a finalidade de identificar as 

principais bandas vibracionais dos grupos funcionais, utilizados nas 

preparações dos respectivos materiais.  

 

4.3.1 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO  DOS COPOLÍMEROS 

Na Tabela 4.2, são mostrados as principais bandas e suas respectivas 

atribuições para os copolímeros PStyDVB e, a Figura 4.1 mostra os espectros 

obtidos. As bandas situadas em 3.025 e 3.026 cm-1 são atribuídas ao 

estiramento simétrico υ(C-H) do anel aromático (Silverstein et al., 1994) 

presente em PStyDVB 29 e PStyDVB 84, respectivamente. E, as bandas 

observadas em 2.852 e 2.923 cm-1 e, em 2.928 cm-1, são atribuídas aos 

estiramentos υ(C-H) de CH2 saturados da cadeia alifática (Okubo et al., 2001) 
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presentes em PStyDVB 29 e PStyDVB 84, respectivamente. A presença das 

bandas situadas 1.620 e 1.637 cm-1 foram atribuídas aos estiramentos da 

ligação C=C do anel aromático (Nasef; Said, 2003), em PStyDVB 29 e em 

PStyDVB 84, respectivamente. Já as bandas situadas em 1.493 e 1.452 cm-1 

e, em 1.488 e 1.452 cm-1 são atribuídas as deformações angulares no plano 

C-H de alcenos (Nasef; Said, 2003) em PStyDVB 29 e PStyDVB 84, 

respectivamente.  

Tabela 4.2 – Atribuições das bandas de absorções na região do Infravermelho 

com Transformada de Fourier dos copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84. 

Material Frequência/cm-1 Atribuições Referências 

PStyDVB 29  

PStyDVB 84 

3.025  

3.026 

υ(C-H) 

aromático 

Silverstein et al., 
1994 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

2.852 e 2.923  

2.928 
υ(C-H) alifático Okubo et al., 2001 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

1.620 

1.637 
υ(C=C) 

aromático 

Nasef; Said, 2003 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

1.493 e 1.452 

1.488 e 1.452 

δ(C-H) no 

plano (alceno) 
Nasef; Said, 2003 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

1.024 

1.090 
δ(C-H) fora do 

plano 
Nasef; Said, 2003 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

905 

904 
δ(C=C) vinil 

Silverstein et al., 
1994 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

756 e 698 

794 e 706 

δ(C-H) 

benzeno mono 
e dissubstituído 

Silverstein et al., 
1994 

PStyDVB 29 

PStyDVB 84 

613 

618 
δ(=C-H) fora 

plano 

Silverstein et al., 
1994 

υ = estiramento; δ = deformação angular 

As bandas situadas em 1.024 e 1.090 cm-1 e, em 905  e 904 cm-1 são 

atribuídas às deformações angulares (δ) da ligação (C-H) fora do plano 

(Nasef; Said, 2003) e do grupo vinílico (C=C) (Silverstein et al., 1994) em 
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PStyDVB 29 e PStyDVB 84, respectivamente. As bandas situadas em 756 e 

698 cm-1 e, em  794 e 706 cm-1  e, em 613 de 618 cm-1, atribuídas às 

deformações angulares (δ) do anel benzênico dissubstituído e 

monossubstituído e do grupo (=C-H) fora do plano (Silverstein et al., 1994), 

em PSytDVB 29 e PStyDVB 84, respectivamente. 

 

Figura 4.1 – Espectros de FTIR dos copolímeros PStyDVB 29 

e PStyDVB 84. 

 

4.3.2 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO DOS COMPÓSITOS 

Na Tabela 4.3, são mostrados as principais bandas da polianilina 

dispersa nos copolímeros PStyDVB na formação dos compósitos  

PANI/PStyDVB, com dopantes ácidos HCl e HNO3 e suas respectivas 

atribuições e, a Figura  4.2  mostra os espectros obtidos. 

As bandas situadas em 2.800 e 2.900 cm-1  atribuídas aos 

estiramentos υ(N-H) simétrico e assimétrico da polianilina não foram 

observadas nos compósitos (Trchová et al., 2004 e Wu et al., 2001). A banda 
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situada em 1.460 cm-1 é atribuída ao alongamento de υ(-C=N-) de amina 

aromática da polianilina (Sathyanarayana et al., 2000). Essa banda foi 

sobreposta pelas bandas situadas em 1.493 e 1.452 cm-1 presentes nos 

copolímeros PStyDVB.  

Tabela 4.3 – Atribuições das bandas de absorções na região do Infravermelho 

com Transformada de Fourier dos compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, 

PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3. 

Material Frequência/cm-1 Atribuições    Referências 

PANI/PStyDVB 29 HCl 

PANI/PStyDVB 84 HCl 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 

2.800 

2.900 

1.460 

1.400 

1.300 

1.200 

1.100 

900 

700 

υ(N-H) 

aromático 

υ(-C=N-) 

υ(C-N-) 

υ(N=Q=N) 

δ(C=C) 

δ(C-H) fora 

do plano 

Trchová et al., 2004 
e Wu et al., 2001) 

Sathyanarayana et 
al., 2000 

Hino et al., 2006, e 
Li, et al., 2010 

Hino et al., 2006 

Silverstein et al., 
1994 

Laska; Widlarz, 2005 

υ = estiramento; δ = deformação angular. 

As bandas encontradas entre 1.400 e 1.300  cm-1, são atribuídas ao 

estiramento vibracional υ(C-N-) de aminas aromáticas, do alongamento do 

anel quinóide que surge da protonação da polianilina pelo dopante (ácido) 

(Hino et al., 2006, e Li, et al., 2010). Estes sinais foram mais intensos nas 

amostras dos compósitos contendo dopante HCl, do que com HNO3. Isto, se 

deu provavelmente, devido ao maior teor de PANI nos compósitos com HCl, 

como demonstrado pela análise de elementar (CHNS). As mesmas 

observações valem para a banda de deformação entre 1.200 e 1.100 cm-1, 

característico do grupo N ligado ao grupo quinona (N=Q=N) (Hino et al., 2006). 

Outras bandas foram vistas em 900 e 700 cm-1, que foram atribuídas às 
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deformações angulares δ(C=C) da cadeia vinílica (Silverstein et al., 1994), e 

δ(C-H) fora do plano, do anel p-substituído (Laska; Widlarz, 2005). 

 

 

 

4.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Os difratogramas de Raios X dos copolímeros PStyDVB 29 e 

PStyDVB 84, e os compósitos, são mostrados nas Figuras 4.3 a 4.5.  

 

4.4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X DOS COPOLÍMEROS 

Os difratogramas de Raios X (Figura 4.3) apresentam picos 2θ 

situados em 2,4 e 18,7º para o copolímero PStyDVB 29, e um pico situado em 

12,0º, com formação de um halo entre 15,0 e 19,0º para PStyDVB 84. Estes 
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picos encontrados são típicos de materiais amorfos, onde o padrão de 

cristalinidade de Raios X para o copolímero a base de estireno e 

divinilbenzeno se encontra em 2θ próximo de 7, 9 e 10,5º (Napoli et al., 2009). 

 

 

 

4.4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X DOS COMPÓSITOS 

Os difratogramas de Raios X (Figuras 4.4 e 4.5) apresentam os 

mesmos picos 2θ em 12,4 e 18,7º para os compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 e um pico 12,0º e um halo entre 15,0 e 19,0º para 

os compósitos de PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, 

assemelhando-se aos difratogramas dos copolímeros. Segundo Laska; 

Widlarz, 2005, a PANI esmeraldina apresenta três picos cristalinos situados 

em 2θ ≈ 15, 20 e 24°. Como estes picos não foram observados pela PANI 

presente nos compósitos, isto ocorreu, provalmente, devido a sua pequena 

quantidade utilizando-se ambos dopantes ácidos. Este fato, vem de certo 

modo corroborar que tanto os  copolímeros quanto os compósitos apresentam 

características de materiais amorfos. 
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4.5 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

As curvas termogravimétricas (TGA e DTGA)  dos copolímeros e dos 

compósitos são mostradas nas Figuras de 4.6 a 4.10 e os dados das análises 

são mostradas nas Tabelas 4.4 e 4.5.  

 

4.5.1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DOS COPOLÍMEROS  

A termogravimetria tem a finalidade de avaliar a perda de massa em 

função da temperatura programada, e demonstrar a possível estabilidade 

térmica dos materiais em estudo. Os termogramas dos copolímeros mostrado 

na Figura 4.6, apresentam perfis de degradação térmica diferentes entre si, 

onde o copolímero PStyDVB 29 apresenta dois estágios de perda de massa 

enquanto que PStyDVB 84 apresenta apenas um.  

 

 

Coutinho; Rezende, 2001, relataram sobre a degradação térmica de 

resinas à base de estireno e divinilbenzeno (StyDVB) preparadas com 

difirentes graus de reticulação (10; 20; 40 e 60% de DVB) e verificaram  que 
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as mesmas apresentaram apenas um estágio de perda de massa. Este 

resultado é semelhante ao encontrado  no copolímero PStyDVB 84 deste 

trabalho. Fato este, que não ocorreu com o copolímero PStyDVB 29, que 

apresentou dois estágios de perda de massa. Comparando-se  os perfis das 

curvas termogravimétricas dos dois copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84 

(Figura 4.6) com os dados da Tabela 4.4, verifica-se que a temperatura de 

degradação térmica foi maior no copolímero contendo a fração de 84% de 

DVB (378,0ºC), do que naquele contendo a fração 29% (267,0ºC). Isto ocorreu 

possivelmente, porque o copolímero mais reticulado (com maior conteúdo 

DVB) necessita de maior quantidade de calor para quebrar um maior número 

de ligações na sua estrutura (PStyDVB 84), para que ocorra a perda de massa 

e, consequentemente, a degradação da cadeia polimérica deste copolímero. 

Tabela 4.4 – Temperaturas iniciais de degradação dos copolímeros PStyDVB 

29 e PStyDVB 84. 

                      Material  Início da degradação [T(°C)] 

PStyDVB 29 267,0 

PStyDVB 84 378,0 

 

4.5.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DOS COMPÓSITOS 

As curvas termogravimétricas (TGA e DTGA) dos compósitos, foram 

realizadas para se avaliar a perda de massa dos grupos polianilínicos (PANI) 

polidispersa nos copolímeros, e sua consequente estabilidade térmica. 

Comparando-se as curvas termogravimétricas (TGA) (Figuras 4.7 e 

4.9) e suas derivadas (DTGA) (Figuras 4.8 e 4.10) dos copolímeros PStyDVB 

29 e PStyDVB 84, com seus respectivos compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, 

PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, 

verfica-se que as mesmas apresentam comportamentos semelhantes entre si 

na presença de ambos dopantes ácidos. Os dados obtidos de tais análises 

encontram-se na Tabela 4.5.  
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Tabela 4.5 – Dados de DTGA dos copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84 e 
de seus compósitos com polianilina. 

Faixa de Temperatura (°C)/(Perda de Massa(%)) 
Temperatuamáx. 
Decomposição 

(ºC) 
MATERIAL 1° Estágio 2° Estágio 3° Estágio 

PStyDVB 29 26 - 267/(1,9) 267 -  436/(84,1) 566 - 896/(14,0) 389 

PStyDVB 84 41 - 378/(5,6) 378 - 896/(94,4) ------------------- 463 

PANI/PStyDVB 
29 HCl 

26 - 322/(2,1) 322 - 468/(80,0) 531 - 897/(17,9) 366 

PANI/PStyDVB 
29 HNO3 

26 - 331/(3,2) 331 - 468/(78,8) 543 - 896/(18,0) 376 

PANI/PStyDVB 
84 HCl 

41 - 350/(3,3) 562 - 753/(92,7) 536 - 894/(4,0) 427 

PANI/PStyDVB 
84 HNO3 

41 - 365/(3,5) 515 - 898/(96,5) ------------------- 461 

  De acordo com os dados da Tabela 4.5, nota-se que os compósitos 

PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e 

PANI/PStyDVB 84 HNO3, quando comparados com os copolímeros PStyDVB 

29 e PStyDVB 84 apresentam diferentes estágios de perda de massa. No 

primeiro estágio pequenas perdas de massas foram vistas, devido às 

eliminações de moléculas de água adsorvidas fisicamente e de oligômeros 

remanescentes. No segundo estágio, ocorreu uma grande perda de massa 

em todas os materiais, que corresponde ao início da degradação térmica tanto 

cadeia polimérica dos copolímeros como  da polianilina polidispersa (PANI) e,  

também, possivelmente da eliminação das frações de ácidos dopantes. Neste 

estágio, a perda de massa no copolímero PStyDVB 29 é maior do que seus 

respectivos compósitos. Este fato, também, ocorreu somente para o 

copolímero PStyDVB 84 e seu compósito PANI/PStyDVB 84 HCl, enquanto 

que o compósito PANI/PStyDVB 84 HNO3 a perda de massa foi ligeiramente 

maior. Isto se deve a um efeito maior da PANI e do ácido nítrico como dopante. 

Os compósitos PANI/PStyDVB tendem a iniciar o 2º estágio (eliminação de 

dopantes e do início da degradação térmica) em temperaturas mais altas que 

os copolímeros PStyDVB. O copolímero PStyDVB 84 e seus respectivos 
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compósitos são mais estáveis do que PStyDVB 29 e seus compósitos, nos 

dois primeiros estágios. Isto se deve ao maior grau de ligações cruzadas nos 

materiais com 84% DVB, ocorrendo um aumento da estabilidade térmica. Já 

no 3° estágio, atribui-se a finalização da decomposição da cadeia polimérica 

dos copolímeros e da PANI polidispersa. Em geral, os compósitos apresentam 

maior estabilidade térmica que os copolímeros. Hino et al., 2006, relataram 

resultados de degração termica da cadeia da PANI dopada com HCl, valores 

abaixo dos encontrados neste trabalho. 

Os dados da temperatura máxima de decomposição (DTGA), da 

cadeia polimérica dos copolímeros e da polianilina polidispersa, mostrada na 

Tabela 4.5, indicam a maior perda de massa, em geral, que os copolímeros 

PStyDVB, que obtiveram valores maiores que seus respectivos compósitos 

PANI/PStyDVB, no pico máximo de temperatura. 

 

4.6 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TEXTURAIS 

O estudo da adsorção possibilita obter a informação sobre a área 

superficial específica e a estrutura dos poros de materiais sólidos. A isoterma 

indica a relação entre a quantidade de gás (n) adsorvida ou dessorvida por 

um material sólido, numa temperatura constante, em função da pressão de 

gás. A formação de isotermas são um tipo função da porosidade dos materiais 

sólidos. Cada formato de isoterma é característico do sólido (IUPAC, 1982). 

As morfologias dos copolímeros PStyDVB 29, PStyDVB 84 e de seus 

compósitos dependem da rota sintética, grupo dopante, ligações cruzadas das 

cadeias poliméricas, dentre outras condições (Teixeira et al., 2001). 

 

4.6.1 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TEXTURAIS DOS 

COPOLÍMEROS PStyDVB 29 E PStyDVB 84 

As Figuras 4.11 e 4.12 mostram que as isotermas de adsorção e 

dessorção de nitrogênio dos copolímeros e seus compósitos, são do tipo IV, 
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característica de materiais meso e macroporosos (IUPAC,1982, e Gregg; 

Sing,1982). Este tipo de isoterma tem um ciclo de histerese onde a 

condensação capilar que ocorre em sólidos mesoporosos é caracterizada por 

adsorção e dessorção ao longo de um intervalo relativamente estreito de P/P0 

(Pressão Relativa) (IUPAC, 1982). Este tipo de histerese é H1, usualmente 

associados aos materiais porosos com poros cilíndricos regulares e 

distribuição estreita de tamanhos de poros. O fenômeno de condensação 

capilar aparece com a formação de multicamadas, nos dois ramos paralelos 

e verticais, o inferior é de adsorção de gás, e o superior é de dessorção de 

gás. O processo de condensação ocorre no interior dos poros onde as forças 

atrativas das moléculas são mais intensas devido à proximidade. A 

evaporação encontra dificuldades pelo formato do poro gerando a histerese 

(Teixeira et al., 2001 e IUPAC, 1982).  

 

 

Na Figura 4.11 as isotermas de adsorção e dessorção apresentam 

valores de adsorção maiores para copolímero PStyDVB 84 que para PStyDVB 
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29, isto pode ser explicado pela área superficial específica (SBET) e volume de 

poro (Vp), que é maior para PStyDVB 84 do que PStyDVB 29 (Tabela 4.6). 

Analisando os dados mostrados na Tabela 4.6, o copolímero PStyDVB 

84 e, os compósitos PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3 

apresentaram maior porosidade que o copolímero PStyDVB 29 e, os 

compósitos PANI/PStyDVB  29 HCl e PANI/PStyDVB 29 HNO3. Isto pode ser 

explicado pelo fato do aumento do teor de DVB nos compósitos e nos 

copolímeros que eleva o grau de separação de fases durante a polimerização. 

Tabela 4.6 – Propriedades texturais dos copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 
84 e seus compósitos com PANI dopados com HCl e HNO3. 

SBET, Área Superficial Específica; Vp, Volume do poro. 

 

4.6.2 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TEXTURAIS DOS 

COMPÓSITOS PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, 

PANI/PStyDVB 84 HCl E PANI/PStyDVB 84 HNO3 

As isotermas observadas nos compósitos PANI/PStyDVB (Figura 

4.12) apresentam características semelhantes aos copolímeros PStyDVB 

(Figura 4.11). Os materiais com 84% DVB adsorvem e dessorvem em valores 

maiores de volume de gás nitrogênio, que confirma maior porosidade destes 

compósitos que os sintetizados com 29% DVB. Entre os compósitos 

Amostra SBET (m²/g) ΔSBET Vp (cm³/g) 

PStyDVB 29 83 - 0,37 

PStyDVB 84 453 - 0,93 

PANI/PStyDVB 29 HCl 37 46 0,17 

PANI/PStyDVB 84 HCl 362 91 0,73 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 42 41 0,21 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 378 75 0,79 
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sintetizados com ácido clorídrico e ácido nítrico, comparando-se a mesma 

quantidade de DVB, os compósitos com ácido nítrico adsorvem e dessorvem 

em valores maiores. Isto ocorre, porque estes compósitos apresentam maior 

área superfície superficial específica (SBET) e maior volume de poros (Vp), 

mostrados na Tabela 4.6. Além disso, a quantidade de PANI nos compósitos 

com HNO3 foram menores que em HCl, pelos dados de análise elementar, o 

que refletiria a maior porosidade dos primeiros em relação aos segundos. 

 

 

 

4.6.3 ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO DOS POROS  

Na análise de distribuição de poros, o cálculo foi feita através do 

método Barret, Joyner e Halenda (BJH). A classificação do tamanho dos 

poros, segundo IUPAC, 1982, especifica como microporos, aqueles poros 

menores que 2 nm, os quais não podem ser observados nas curvas 

determinadas por este método, os mesoporos aqueles entre 2 e 50 nm e 

macroporos os poros maiores que 50 nm. 
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A Figura 4.13 mostra as curvas de distribuição de tamanho de poros, 

dos copolímeros PStyDVB 29 e PStyDVB 84, e seus respectivos compósitos, 

dopado com HCl e HNO3. 

 

   

O copolímero PStyDVB 84 e seus compósitos apresentaram uma 

maior fração de poros menores que 10 nm que o copolímero PStyDVB 29 e 

seus compósitos, (Figura 4.13).  O PStyDVB 84 tem alta concentração de 

divinilbenzeno (84%), com alta taxa de macrorreticulação, o que explica a 

formação de maior quantidade de poros menores. 

Após a polimerização da PANI nos copolímeros, os compósitos, em 

geral, adsorvem menores valores de gás (Tabela 4.6). Observa-se, que tem 

uma grande quantidade de poros com tamanho entre 10 e 100 nm, em todos 

os materiais. Os perfis das curvas de distribuição de tamanho dos compósitos 

são semelhantes ao das curvas do copolímero de partida. 
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4.6.4 ANÁLISE DE MEDIDAS DE ÁREA SUPERFICIAL 

ESPECÍFICA, VOLUME DE POROS E DISTRIBUIÇÃO DOS POROS  

A análise de medidas de área superficial específica foi pelo método 

de Brunauer, Emmett e Teller (BET). Os materiais com 29% DVB apresentam 

menor área superficial específica (SBET) e menor volume de poros (Vp) que os 

com 84%, mostrado na Tabela 4.6 (item 4.6.1). O maior teor de DVB no 

copolímero aumenta o grau de separação de fases, aumentando a porosidade 

total e, proporcionalmente, eleva a fração de poros menores. Após a 

polimerização da PANI, ocorreu a redução de SBET e de Vp dos compósitos 

em relação aos copolímeros, sendo que para o copolímero PStyDVB 29 essa 

redução foi significativamente maior. Isto está em acordo com os dados da 

análise elementar, que mostraram uma maior quantidade de PANI 

polidispersa nos compósitos com o copolímero PStyDVB 29. Estes dados 

indicam, que após a polimerização in situ da anilina nos copolímeros, as áreas 

superficiais específicas (SBET) diminuíram cerca de 55% no compósito 

PANI/PStyDVB 29 HCl, 49% PANI/PStyDVB 29 HNO3, 20% PANI/PStyDVB 

84 HCl e 17% PANI/PStyDVB 84 HNO3. E os volumes dos poros (Vp) também 

diminuíram cerca de 54% no compósito PANI/ PStyDVB 29 HCl, 43% PANI/ 

PStyDVB 29 HNO3, 22% PANI/PStyDVB 84 HCl e 15% PANI/PStyDVB 84 

HNO3. 

Com os dados da diminuição de áreas superficiais específicas, 

direcionam a considerar que uma camada substancial de PANI foi revestida 

por a toda a superfície dos compósitos. Esta funcionalização proporciona o 

estudo da capacidade de adsorção de metais na forma de ânion complexo 

[SnCl4]2-, na superfície do suporte polimérico, parte integrante de estudo deste 

trabalho. 

 

4.7 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV)  foi utizada com a 

finalidade de avaliar a morfologia estrutural dos materiais. A Figura 4.14 
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mostra as micrografias da superfície interna e externa das pérolas dos 

copolímeros PStyDVB 29 (Figura 4.14 A)  e PStyDVB 84 (Figura 4.14 B)  e de 

seus respectivos compósitos PANI/PStyDVB (Figuras 4.14 C a 4.14 F). As 

imagens obtidas para os copolímeros e compósitos, são muito parecidas, pois 

não revelaram alterações significativas na superfície externa, porém, 

mostraram superfícies ásperas na parte externa enquanto que na parte 

interna, formada por microesferas aglomeradas e separadas por meso e 

macroporos. Esta morfologia é característica de copolímeros estireno-

divinilbenzeno macroporoso (Rabelo et al., 1995). Deve-se ressaltar que após 

o corte das pérolas, verificou-se visualmente que os compósitos apresentaram 

a coloração verde esmeraldina, característica da PANI, na superfície interna, 

indicando uma distribuição da PANI por toda matriz dos copolímeros 

PStyDVB. Desta forma, estes compósitos apresenta as propriedades 

químicas da polianilina com as propriedades texturais dos copolímeros 

(PStyDVB). 

O copolímero PStyDVB 84 (Figura 4.14 B) apresenta poros menores 

na superfície interna que o PStyDVB 29 (Figura 4.14 A) como indicado pelos 

dados de área superifical específica e pela distribuição de tamanho de poros, 

mostrados na Tabela 4.6 (item 4.6.1). Os aglomerados de microesferas são 

mantidos após a polimerização da PANI (Figuras 4.14 C a 4.14 F). Os 

compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl e PANI/PStyDVB 29 HNO3  (Figuras 4.14 

C e 4.14 E) apresentaram aglomerados mais compactos e poros menores que 

o copolímero PStyDVB 29 (Figura 4.14 A). Enquanto a morfologia dos 

compósitos PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3 (Figuras 4.14 

D e 4.14 F) não apresentaram alterações aparentes em relação copolimero 

PStyDVB 84 (Figura 4.14 B). 

Estes resultados também estão de acordo com os dados de análise 

elementar, que demostraram uma maior quantidade de PANI dispersa para 

os compósitos PStyDVB 29 e com os dados de porosidade que indicaram uma 

maior diminuição da área superficial especifica (SBET) e do volume de poros 

(Vp) para os compósitos PStyDVB 29. 
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Figura 4.14 – Microscopia Eletrônica de Varredura dos copolímeros 

e seus compósitos com PANI – (A) PStyDVB 29; (B) PStyDVB 84; (C) PANI/ 

PStyDVB 29 HCl; (D) PANI/PStyDVB 84 HCl; (E) PANI/PStyDVB 29 HNO3; 

(F) PANI/PStyDVB 84 HNO3. 

As Figuras 4.15 e 4.16 apresentam micrografias da superfície externa, 

com estimativa de tamanho das pérolas, dos compósitos PANI/PStyDVB 29 

HNO3 e PANI/PStyDVB 84 HNO3, que está entre 300 e 650 µm, próximo a 

faixa granulométrica selecionada de 400 a 800 µm. 
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Figura 4.15 – MEV PANI/PStyDVB 29 HNO3 
 
 

 

Figura 4.16 – MEV PANI/PStyDVB 84 HNO3 
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4.8 ESTUDO SOBRE A CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DE 

ESTANHO EM SOLUÇÃO PELOS COMPÓSITOS 

A capacidade de adsorção dos compósitos PANI/PStyDVB, foi 

estudada através da adsorção de ânion complexo [SnCl4]2- em solução ácida 

pelos compósitos PANI/PStyDVB 29 e PANI/PStyDVB 84, sintetizados na 

presença de ácido nítrico e clorídrico. As soluções e os compósitos adsorvidos 

resultantes do processo de adsorção, foram analisados por 

espectrofotometria de absorção atômica, em função de algumas faixas de 

concentrações de ânion complexo de [SnCl4]2- e da concentração do ácido 

clorídrico. Neste processo, a PANI está dispersa na forma protonada na 

superfície e nos poros dos compósitos, o contato com a solução do metal 

(estanho II) possibilita a formação de complexo suportado, pela interação 

eletrostática da carga positiva do nitrogênio protonado: (PANI-NH+NO3
-

/PStyDVB 29, PANI-NH+NO3
-/PStyDVB 84, PANI-NH+Cl-/PStyDVB 29, PANI-

NH+Cl-/PStyDVB 84) e da carga negativa dos ânion complexo [SnCl4]2-. No 

equilíbrio o processo de adsorção ocorre na interface sólido dos compósitos 

e líquida da solução aquosa ácida do ânion complexo [SnCl4]2-, mostrado 

como exemplos nas Equações 6 e 7. 

(PANI-NH+NO3
-/PStyDVB)n(S) + [SnCl4]2-

(aq)   ⇄ 

                                     ((PANI-NH+)n [SnCl4]2-/PStyDVB) + NO3
-
(aq)  Equação 6 

(PANI-NH+Cl-/PStyDVB)n(S) + [SnCl4]2-
(aq)  ⇄ 

      ((PANI-NH+)n [SnCl4]2-/PStyDVB) + Cl-(aq)   Equação 7 

Neste processo, os compósitos (PANI-NH+NO3
-/PStyDVB e PANI-

NH+Cl-/PStyDVB) foram colocados em contato com a solução aquosa ácida 

de ânion complexo [SnCl4]2-, para investigação dos seguintes parâmetros: a 

concentração do ácido clorídrico e a concentração do íon metálico, na 

temperatura 25°C.  
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4.8.1 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO CLORÍDRICO NA 

CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DO ÂNION COMPLEXO DE 

[SnCl4]
2- PELOS COMPÓSITOS 

Na concentração de 1000ppm (1000 mgL-1) as soluções estoques de 

cloreto de estanho (SnCl2.2H2O), foram preparadas em solução de ácido 

clorídrico (HCl), nas concentrações de: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 molL-1. Este 

sal apresenta baixa solubilidade em água [Sn(H2O)6]2+, e quando dissolvido 

em excesso de ácido clorídrico gera íon tetracloroestanhoso [SnCl4]2-, de 

coloração levemente rósea, com geometria tetraédrica (Cotton et al., 1995). A 

concentração de ácido clorídrico confere um efeito importante no processo de 

adsorção do ânion complexo [SnCl4]2- pelos compósitos PANI-NH+NO3
-

/PStyDVB 29, PANI-NH+NO3
-/PStyDVB 84, PANI-NH+Cl-/PStyDVB 29, PANI-

NH+Cl-/PStyDVB 84, de coloração verde esmeraldina, onde os íons NO3
- e Cl- 

desses compósitos sofrem um processo de troca iônica com ânion complexo 

[SnCl4]2, como representada pelo equilíbrio visto como exemplos nas 

Equações 6 e 7. Com os dados da Tabela 4.7 e 4.8, observa-se que em altas 

concentrações de ácido clorídrico, principalmente a partir de 2,0 molL-1, ocorre 

um aumento considerável na adsorção desse ânion complexo por cada um 

dos compósitos. A coloração rósea do ânion complexo não foi possível de ser 

observada nos compósitos após o processo de adsorção, devido ao 

mascaramento apresentado pela coloração proveniente da PANI presente nos 

compósitos. Os dados de adsorção do ânion complexo [SnCl4]2- em solução 

de ácido clorídrico (HCl), pelos compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, 

PANI/PStyDVB 29 HNO3, PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, 

são mostrados nas Tabelas 4.7 e 4.8. Com estes dados foi possível construir 

as isotermas de adsorção do ânion [SnCl4]2- em função da concentração do 

ácido pelos compósitos, como mostrados na Figura 4.17, obtidos quando se 

fez gráfico de mf (massa em mg) de [SnCl4]2-/massa (g) de cada compósito. 

Analisando estes resultados, verifica-se que adsorção dos ânions complexos 

[SnCl4]2- aumentam significativamente com a elevação da concentração HCl, 

para todos os compósitos. 
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Tabela 4.7 – Adsorção do ânion [SnCl4]2- em solução ácida pelos compósitos 
PANI/PStyDVB 29 HCl e PANI/PStyDVB 29 HNO3, a 25°C. 

Compósito [HCl] (molL-1) mad 

(mg) 

msob 

(mg) 

mPANI/PStyDVB 

(g) 

mf (mg 

Sn/g) 

 1,0  923,1 0,1008 38,2 

 2,0  901,1 0,1005 49,2 

PANI/PStyDVB 3,0 1000 898,1 0,1006 50,6 

29 HCl 4,0  892,5 0,1007 53,4 

 5,0  889,6 0,1006 54,9 

 6,0  874,8 0,1009 62,0 

 1,0  963,0 0,1005 18,4 

PANI/PStyDVB 2,0  862,0 0,1005 68,7 

29 HNO3 3,0 1000 844,9 0,1005 77,2 

 4,0  813,6 0,1006 92,6 

 5,0  804,7 0,1007 97,0 

 6,0  768,9 0,1004 115,1 

mad = massa soluto adicionada; msob = massa soluto sobrenadante; m = massa compósito; mf 
= massa do soluto fixada no compósito. 

Tabela 4.8 – Adsorção do ânion [SnCl4]2- em solução HCl pelos compósitos 
PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3 a 25°C. 

Compósito [HCl] (molL-1) mad 

(mg) 

msob 

(mg) 

mPANI/PStyDVB 

(g) 

mf (mg 

Sn/g) 

 
1,0  936,1 0,1003 31,8 

 2,0  893,9 0,1009 52,6 

PANI/PStyDVB 3,0 1000 861,4 0,1006 68,9 

84 HCl 4,0  849,1 0,1007 74,9 

 5,0  812,3 0,1011 92,8 

 6,0  801,1 0,1005 98,9 

 1,0  937,5 0,1003 31,2 

 2,0  798,9 0,1001 100,4 

PANI/PStyDVB 3,0 1000 783,7 0,1004 107,7 

84 HNO3 4,0  770,9 0,1003 114,2 

 5,0  753,2 0,1003 123,0 

 6,0  745,6 0,1005 126,6 

mad = massa soluto adicionada; msob = massa soluto sobrenadante; m = massa compósito; mf 
= massa do soluto fixada no compósito. 
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Assim, a adsorção máxima observada para este ânion complexo nos 

compósitos, ocorre em concentração de ácido clorídrico em 6,0 molL-1. A 

ordem crescente de valores de adsorção de ânion complexo [SnCl4]2- são: 

PANI/PStyDVB 29 HCl < PANI/PStyDVB 84 HCl < PANI/PStyDVB 29 HNO3 < 

PANI/PStyDVB 84 HNO3. Analisando estas ordem, verifica-se que adsorção 

de ânion, pelos compósitos, foi inversamente proporcional ao teor de PANI. E 

os compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl e PANI/PStyDVB 29 HNO3 

apresentaram valores de área superfícial específica (Sbet), e de volume de 

poros (Vp), menores que de PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 

HNO3, tiveram menores valores de adsorção. Estes resultados indicam que 

Sbet e Vp influenciaram na adsorção. 

 

 

Na Tabela 4.9, estão os resultados dos valores máximos de mf (mg 

[SnCl4]2-/g compósitos), encontrados nas isotermas de adsorção dos 

complexos, em função da concentração HCl 6,0 molL-1, pelos compósitos 

estudados. Com estes dados, verificou-se um fator que provavelmente 

influenciou no processo de adsorção por troca iônica, a natureza do ácido 
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dopante. Analisando os resultados máximos de adsorção, entre os 

compósitos com o mesmo conteúdo de DVB. O compósito PANI/PStyDVB 29 

HNO3 obteve valor máximo de adsorção maior que PANI/PStyDVB 29 HCl, e 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 apresentou valor máximo de adsorção maior que 

PANI/PStyDVB 84 HCl. Visto que os teores de PANI são muito menores para 

os compósitos contendo NO3
-  do que Cl-, os fatores que prevalecem na 

adsorção de íons [SnCl4]2- são as maiores área específica e porosidades 

apresentadas pelos compósitos preparados com HNO3 como dopante. 

Comparando-se compósitos preparados com o mesmo dopante e 

teores de DVB diferentes observa-se que o compósito PANI/PStyDVB 84 HCl 

adsorveu mais ions [SnCl4]2- que o compósito PANI/PStyDVB 29 HCl. O 

mesmo aconteceu para os compósitos preparados com HNO3, ou seja, 

redução da capacidade de adsorção com a diminuição do teor de DVB. 

Considerando que o aumento do teor de DVB diminui o teor de PANI, 

novamente, os fatores que prevalecem na adsorção de íons são as maiores 

áreas especificas e porosidades apresentadas pelos compósitos com maiores 

teores de DVB.  

Tabela 4.9 – Valores máximos de mf (mg [SnCl4]2-/g compósitos) das 
isotermas de adsorção dos complexos, pelos compósitos em HCl 6,0 molL-1

 

Compósitos mf (mg Sn/g) 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 126,6 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 115,1 

PANI/PStyDVB 84 HCl 98,9 

PANI/PStyDVB 29 HCl 62,0 

 

4.8.2 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DO ÍON Sn (II) NA ADSORÇÃO 

DO ÂNION COMPLEXO DE [SnCl4]
2- EM SOLUÇÃO PELOS 

COMPÓSITOS EM CONCENTRAÇÃO DE [HCl] 6,0 molL-1 

As soluções estoques de íons estanhos (II) foram preparadas na 

concentrações de 100; 200; 300; 400; 500; 600; 800 e 1000 mgL-1 (ppm), na 
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presença de HCl 6,0 molL-1. Os resultados de adsorção do ânion complexo 

[SnCl4]2- pelos compósitos PANI/PStyDVB 29 HCl, PANI/PStyDVB 29 HNO3, 

PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, estão mostrados nas 

Tabelas 4.10 e 4.11. Com estes dados obteve-se as isotermas de adsorção 

em função da concentração de estanho (II), mostrados na Figura 4.18, 

construídas. Estes dados indicam que a medida que a concentração de íon 

estanho (II) em solução aumenta, aumenta-se a capacidade de adsorção de 

ânion complexo [SnCl4]2-, pelos compósitos. 

Tabela 4.10 – Adsorção do ânion [SnCl4]2- em solução HCl pelos compósitos 
PANI/PStyDVB 29 HCl e PANI/PStyDVB 29 HNO3, a 25°C. 

Compósito [HCl] (molL-1) mad 

(mg) 

msob 

(mg) 

mPANI/PStyDVB 

(g) 

mf (mg 

Sn/g) 

  100 89,5 0,1005 5,2 

  200 177,8 0,1004 11,1 

PANI/PStyDVB 6,0 300 265,8 0,1002 17,1 

29 HCl  400 351,0 0,1011 24,2 

  500 420,6 0,1019 38,9 

  800 668,9 0,1004 65,3 

  1000 826,3 0,1009 86,1 

  100 94,0 0,1006 3,0 

  200 177,3 0,1013 11,2 

PANI/PStyDVB 6,0 300 259,0 0,1010 20,3 

29 HNO3  400 331,8 0,1007 33,9 

  500 401,6 0,1004 49,0 

  800 641,8 0,1012 78,2 

  1000 787,7 0,1004 105,7 

mad = massa soluto adicionada; msob = massa soluto sobrenadante; m = massa compósito; mf 
= massa do soluto fixada no compósito 

Em análise destes resultados (Tabelas 4.11 e 4.12), de adsorção de 

ânion complexo [SnCl4]2- em solução HCl, em função da concentração de Sn 

(II), a ordem crescente dos compósitos de valores de adsorção são: 

PANI/PStyDVB 29 HCl < PANI/PStyDVB 29 HNO3 < PANI/PStyDVB 84 HCl < 

PANI/PStyDVB 84 HNO3. Estes reusltados são diretamente proporcionais a 
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ordem crescente de valores em de área superficial específica (Sbet) e em 

volume de poros (Vp) nos mesmos compósitos. Desta forma, estes dados 

indicam que as propriedades texturais (Sbet e Vp), influenciam no processo de 

adsorção de ânion complexo [SnCl4]2- na superfície dos compósitos. Mostram, 

ainda, que estão em concordância com os resultados mostrados nas Tabelas 

4.7 e 4.8, do sistema estudado em função da concentração de HCl (item 

4.8.1), e acompanha a mesma ordem de afinidade. 

Tabela 4.11 – Adsorção do ânion [SnCl4]2- em solução HCl pelos compósitos 
PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 HNO3, a 25°C. 

Compósito [HCl] (molL-1) mad 

(mg) 

msob 

(mg) 

mPANI/PStyDVB 

(g) 

mf (mg 

Sn/g) 

  100 90,8 0,1004 4,6 

  200 178,8 0,1010 10,5 

  300 260,0 0,1011 19,8 

PANI/PStyDVB 84 6,0 400 329,0 0,1005 35,3 

HCl  500 398,4 0,1002 50,7 

  800 629,5 0,1006 84,7 

  1000 779,8 0,1005 109,6 

  100 89,3 0,1001 5,3 

  200 176,5 0,1015 11,6 

PANI/PStyDVB 84  6,0 300 262,7 0,1010 18,5 

HNO3  400 338,0 0,1001 31,0 

  500 408,3 0,1004 45,7 

  800 617,7 0,1010 90,2 

  1000 758,2 0,1005 120,3 

mad = massa soluto adicionada; msob = massa soluto sobrenadante; m = massa compósito; mf 
= massa do soluto fixada no compósito 

Em geral, os compósitos PANI/PStyDVB 84 HCl e PANI/PStyDVB 84 

HNO3 obtiveram melhores desempenhos, como mostrados na Tabela 4.12 e 

na Figura 4.18, na adsorção dos ânions complexos [SnCl4]2-, em função da 

concentração do íon estanho (II) em solução.  
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Tabela 4.12 – Valores máximos de mf (mg [SnCl4]2-/g compósitos) das 
isotermas de adsorção dos complexos 1000 mgL-1, pelos compósitos em HCl 
6,0 molL-1 

Compósitos mf (mg Sn/g) 

PANI/PStyDVB 84 HNO3 120,3 

PANI/PStyDVB 84 HCl 109,6 

PANI/PStyDVB 29 HNO3 105,7 

PANI/PStyDVB 29HCl 86,1 
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CONCLUSÃO 

 

 

A metodologia utilizada no processo de polimerização em suspensão 

produziu copolímeros à base de estireno e divilbenzeno em formato de 

pérolas, com altas áreas superficiais específicas (SBET), grandes volumes de 

poros (Vp), com características de materiais mesoporosos. Estes materiais 

sofreram polimerização in situ da anilina (PANI), usando peróxido de benzoíla 

como agente oxidante, na temperatura ambiente, com eficiente produção de 

compósitos, contendo a PANI dispersa por toda superfície das pérolas.  

As análises elementares de CHNS evidenciaram que o teor de 

nitrogênio proveniente da PANI foi maior quando se utilizou o ácido clorídrico 

como dopante, do que quando se usou o ácido nítrico, nos respectivos 

compósitos, após o terceiro ciclo de polimerização. Os compósitos contendo 

29% de DVB apresentaram maiores teores de PANI do que os de 84% DVB, 

devido a maior capacidade de intumescimento com anilina por este 

copolímero ser menos reticulado.  

Os espectros de FTIR mostraram bandas de estiramentos 

características tanto dos copolímeros como da PANI polidispersa. Já os 

difratogramas de Raios X dos compósitos foram bem parecidos aos dos 
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copolímeros, devido a baixa quantidade de PANI incorporada. Os mesmos se 

apresentaram com estrutura de materiais amorfos.  

Os compósitos em geral, apresentaram maior estabilidade térmica do 

que os copolímeros, enquanto que o copolímero PStyDVB 84 é mais estável 

que o PStyDVB 29, devido ao maior grau de ligações cruzadas.  

O copolímero PStyDVB 84 e seu compósito com PANI dopada com 

HCl apresentaram maiores áreas específicas e volumes de poros que o 

copolímero PStyDVB 29 e seus respectivos compósitos, devido ao maior teor 

de DVB, favorecer a separação de fases e a formação de pequenos poros.  

A PANI se distribuiu homogeneamente por toda estrutura porosa dos 

copolímeros indicada pela coloração verde escura tanto da parte externa 

como da parte interna das pérolas. As imagens de microscopia eletrônica de 

varredura da superfície interna e externa dos copolímeros e dos compósitos 

mostraram que os compósitos têm as características morfológicas dos 

copolímeros com as propriedades químicas da PANI. 

O processo de adsorção dos ânions complexo [SnCl4]2- depende do 

tipo de dopante PANI, sendo que os valores de adsorção encontrados para 

os compósitos contendo a PANI dopada com ácido nítrico foram maiores que 

dopada com ácido clorídrico para um mesmo suporte poroso. O processo de 

adsorção de ânion complexo [SnCl4]2- pelos compósitos se deu através de 

troca iônica. Os dados indicam que a capacidade de adsorção de ânion 

complexo [SnCl4]2- em solução ácida, aumentou significativamente com a 

elevação da concentração do ácido clorídrico e do íon estanho (II), 

estabelecendo-se a mesma ordem crescente de adsorção, como sendo: 

PANI/PStyDVB 29 HCl < PANI/PStyDVB 29 HNO3 < PANI/PStyDVB 84 

HCl<PANI/PStyDVB 84 HNO3.  
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ANEXO A 
1) Tabelas de atribuições das bandas de absorções na região do 

Infravermelho com Transformada de Fourier 

Tabela 1.1 A – Atribuições das bandas de absorções na região do 

Infravermelho (FTIR) do compósito PANI/PStyDVB 29 HCl. 

Frequência/cm-1 Atribuições Referências 

2.928 e 2.852 υ(N-H) simétrico e 

assimétrico  

Trchová et al., 2003; 

Wu et al., 2001 
1.620 

υC=C) anel quinóide Li, et al., 2010; 
Zhou, et al., 2011 

1.493 υ(C-H) alcenos Castanharo et al., 2012 

1.460  υ(-C=N-) aromática Sathyanarayana et al., 
2000 

1.313 υ(C-N-) amina aromática – 

anel quinoide 
Hino et al., 2006 
Li, et al., 2010 

 
1.155 δ(N=Q=N) absorção eletrônica 

grupo quinona 

Hino et al., 2006 
 

905 δ(C=C) vinil Silverstein et al., 1994 

698 δ(C-H) fora do plano anel p-

substituído 

Laska e Widlarz, 2005 

υ = estiramento; δ = deformação angular. 

Tabela 1.2 A – Atribuições das bandas de absorções na região do 

Infravermelho (FTIR) do compósito PANI/PStyDVB 29 HNO3. 

Frequência/cm-1 Atribuições Referências 

2.923 
υ(N-H) simétrico e 

assimétrico 

Trchová et al., 2003; 
Wu et al., 2001 

1.620 υ(C=C) anel quinóide 
Li, et al., 2010; 

Zhou, et al., 2011 

1.491 υ(C-H) alcenos Castanharo et al., 2012 

1.460 υ(-C=N-) aromática Sathyanarayana et al., 2000 

1.370 υ(C-N-) anel quinoide 

Hino et al., 2006 
Li, et al., 2010 

 
1.145 δ(N=Q=N) grupo quinona Hino et al., 2006 

 
696 δ(C-H) fora do plano anel 

p-substituído 

Laska e Widlarz, 2005 

υ = estiramento; δ = deformação angular. 
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Tabela 1.3 A – Atribuições das bandas de absorções na região do 

Infravermelho (FTIR) do compósito PANI/PStyDVB 84 HCl. 

Frequência/cm-1 Atribuições Referências 

2.927 υ(N-H) simétrico e assimétrico Trchová et al., 2003; 
Wu et al., 2001 

1.620 υ(C=C) anel quinóide 
Li, et al., 2010; 

Zhou, et al., 2011 

1.493 υ(C-H) alcenos Castanharo et al., 2012 

1.453 υ(-C=N-) aromática 
Sathyanarayana et al., 

2000 

1.378 
υ(C-N-) amina aromática – anel 

quinoide 

Hino et al., 2006 
Li, et al., 2010 

1.157 
(N=Q=N) absorção eletrônica 

grupo quinona 

Hino et al., 2006 

 

707 δ(C-C) benzenoide 
Laska e Widlarz, 2005 

620 δ(C-H) fora do plano anel             

p-substituído 

Laska e Widlarz, 2005 

υ = estiramento; δ = deformação angular. 

Tabela 1.4 A – Atribuições das bandas de absorções na região do 
Infravermelho (FTIR) do compósito PANI/PStyDVB 84 HNO3 

Frequência/cm-1 Atribuições Referências 

2.925 υ(N-H) simétrico e assimétrico Trchová et al., 2003; 
Wu et al., 2001 

1.620 υ(C=C) anel quinóide 
Li, et al., 2010; 

Zhou, et al., 2011 
 

1.492 υ(C-H) alcenos 
Castanharo et al., 

2012 

1.457 υ(-C=N-) aromática 
Sathyanarayana et al., 

2000 

1.379 υ(C-N-) amina ar. anel quinoide 
Hino et al., 2006 
Li, et al., 2010 

 

1.175 
δ(N=Q=N) absorção eletr. grupo 

quinona 

Hino et al., 2006 
 

708 δ(C-C) benzenoide Laska e Widlarz, 2005 

υ = estiramento; δ = deformação angular. 



ANEXO A________________________________________________________99 

 

2) Espectros FTIR dos compósitos PANI/PStyDVB 

 
Figura 2.1 A – Espectro FTIR do compósito PANI/PStyDVB 29 HCl. 

 
Figura 2.2 A – Espectro FTIR do compósito PANI/PStyDVB 29 HNO3. 
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Figura 2.3 A – Espectro FTIR do compósito PANI/PStyDVB 84 HCl. 

 

 

 
Figura 2.4 A – Espectro FTIR do compósito PANI/PStyDVB 84 HNO3. 
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3) Difractograma de Raios X dos copolímeros e compósitos 

 

Figura 3.1 A – Difractograma de Raios X dos copolímeros e 
compósitos. 

 
Figura 3.2 A – Difractograma de Raios X do copolímero PStyDVB 29. 
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Figura 3.3 A – Difractograma de Raios X do copolímero PStyDVB 84. 

 

 
Figura 3.4 A – Difractograma de Raios X do copolímero 

PANI/PStyDVB 29 HCl. 
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Figura 3.5 A – Difractograma de Raios X do copolímero 

PANI/PStyDVB 29 HNO3. 

 
Figura 3.6 A – Difractograma de Raios X do copolímero 

PANI/PStyDVB 84 HCl. 
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Figura 3.7 A – Difractograma de Raios X do copolímero 

PANI/PStyDVB 84 HNO3. 

 
4) Microscopia Eletrônica de Varredura dos copolímeros e seus 

compósitos com PANI 

 
Figura 4.1 A – Micrografia PStyDVB 29. 
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Figura 4.2 A – Micrografia PStyDVB 84. 
 
 

 

 
Figura 4.3 A – Micrografia PANI/PStyDVB 29 HCl. 

 
 
 
 



ANEXO A________________________________________________________106 

 

 
Figura 4.4 A – Micrografia PANI/PStyDVB 84 HCl 
 
 
 

 
Figura 4.5 A – Micrografia PANI/PStyDVB 29 HNO3. 
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Figura 4.6 A – Micrografia PANI/PStyDVB 84 HNO3 

 
5) Isotermas de adsorção dos compósitos 

 
Figura 5.1 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função [HCl], PANI/PStyDVB 29 HCl a 25°C 
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Figura 5.2 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função [HCl], PANI/PStyDVB 29 HNO3 a 25°C 
 

 
Figura 5.3 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função [HCl], PANI/PStyDVB 84 HCl a 25°C 
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Figura 5.4 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função [HCl], PANI/PStyDVB 84 HNO3 a 25°C 
 

 
Figura 5.5 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função estanho (II), PANI/PStyDVB 84 HNO3 a 25°C 
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Figura 5.6 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função estanho (II), PANI/PStyDVB 84 HCl a 25°C 
 

 
Figura 5.7 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função estanho (II), PANI/PStyDVB 29 HNO3 a 25°C 
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Figura 5.8 A – Adsorção de ânions complexos [SnCl2]2- no compósito 

em função estanho (II), PANI/PStyDVB 29 HCl a 25°C 
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