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Resumo 

Polímeros condutores são materiais que possuem propriedades elétricas, 

magnéticas e ópticas semelhantes aos metais semicondutores inorgânicos. Dentre 

esses materiais, a polianilina (PAni) se destaca devido às suas excelentes 

propriedades, como estabilidade química, facilidade de polimerização, dopagem e 

baixo custo do monômero. A dopagem da PAni ocorre sem que aconteça alteração 

do número de elétrons associados à cadeia polimérica. Embora os agentes 

dopantes da polianilina, na sua maioria sejam ácidos, a dopagem por ferro, a partir 

de sais de FeCl3 e Fe(NH4)2(SO4)2⋅6H2O também pode ser encontrada na literatura. 

O presente trabalho tem como objetivo a síntese de polianilina pela via química e 

sua dopagem com ferro presentes no meio reacional, obtido de resíduos industriais. 

Introdução 

A polianilina apesenta boa estabilidade química em condições ambientais, 

processabilidade, facilidade de polimerização e dopagem, baixo custo e alto 

rendimento (Ryu, et al., 2002). Foi descoberta em 1835, porém suas propriedades 

foram reconhecidas somente em 1987 (MACDIARMID, et al. 1987). Os diferentes 

graus de oxidação da polianilina são: leucoesmeraldina (forma totalmente reduzida), 

esmeraldina (parcialmente oxidada) e pernigranilina (totalmente oxidada), 

(MACDIARMID,et al. 1987). A dopagem química da PAni no estado esmeraldina é 

feita por protonação em solução ácida aquosa, promovendo um aumento da 

condutividade de cerca de 10 ordens de grandeza em relação a PAni não dopada. 

(MATTOSO, 1996; Ryu, et al., 2002; ZOPPI e De PAOLI, 1993) 

Embora os agentes dopantes da polianilina, na sua maioria sejam ácidos, estudos 

com a dopagem de metais também são encontradas na literatura, incluindo a 

dopagem por ferro, a partir de sais de FeCl3 e Fe(NH4)2(SO4)2⋅6H2O. 

Objetivo 

Sintetizar quimicamente a polianilina em meio reacional contendo o metal ferro 

encontrado em resíduos da indústria química. 



Metodologia 

Síntese Química da PAni Pura 

Em um balão de fundo redondo de três bocas contendo 250 mL de solução HCl  

1 mol/L e NaCl 3 mol/L foi adicionado 10 mL de anilina previamente destilada. O 

agente oxidante utilizado na síntese foi o perssulfato de amônio (8,0 mL de uma 

solução de 1 mol. L-1 ) que foi adicionado a cada 20 minutos sob agitação, 

completando um período de três horas de agitação. Após o término, a solução ficou 

em repouso. 

Síntese Química da PAni com Resíduos De Ferro 

A síntese da PAni foi realizada utilizando meio reacional de resíduo de ferro da 

empresa Macaferri América Latina, localizada em Jundiaí. O meio foi acidificado com 

adição de ácido clorídrico até pH 3, seguido da adição de 10 mL de anilina 

(previamente destilada). O agente oxidante utilizado na síntese foi o perssulfato de 

amônio (25 mL de uma solução de 1 mol. L-1 ) que foi adicionado sob agitação 

constante gota-a-gota durante 30 minutos. Seguido de agitação por mais três horas.  

Desenvolvimento 

Em primeiro lugar, foi sintetizada quimicamente a PAni pura e depois a PAni junto 

com resíduos de ferro para comparar se havia diferença com relação a síntese. 

Resultados Preliminares 

Síntese da Pani Pura 

Para a síntese pura necessitou apenas 8 mL de agente oxidante, sendo que quando 

adicionados apenas 4 mL do agente oxidante sua coloração já mudava a tonalidade 

para verde claro (Figura 2(A)), assim, necessitou apenas de mais 4 mL para a 

precipitação do pó e sua coloração chegar ao verde escuro (Figura 2(B). 

 

Figura 1. Síntese da PAni com (A) 4 ml e (B) 8 mL de agente oxidante. 



Síntese Química da PAni com Resíduos De Ferro 

Para a obtenção da PAni na presença de resíduos de ferro foram necessários de  

25 mL de agente oxidante. O aumento do agente oxidante pode estar relacionado a 

todos os componentes encontrados no resíduo da indústria. Durante o processo de 

síntese a solução iniciou-se com uma coloração marrom, devido à presença de ferro 

no resíduo (Figura 3(A)), passando para amarela (Figura 3(B)), amarelo-esverdeado 

(Figura 3(C)), verde claro (Figura 3(D)) e por fim o tom de verde escuro (Figura (E)). 

 

 

Figura 2. Síntese da PAni com o resíduo sem agente oxidante (A). Na presença de 

diferentes quantidades de agente oxidante (B) 6 mL, (C) 14 mL, (D) 18 mL e (E) 25 mL. 

A síntese se mostrou eficaz para a obtenção do polímero desejado. Nas próximas 

etapas do trabalho serão realizados testes para verificar se a dopagem com os 

cátions de ferro ocorreu. 
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