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RESUMO 

 

Este trabalho está dividido em dois artigos. O primeiro corresponde a uma 

revisão bibliográfica sobre a Polianilina, síntese aplicações recentes. O 

segundo artigo, ao estudo baseado na síntese de um novo material, derivado 

da polimerização da anilina com a melamina, a fim de produzir um copolímero 

com características dos dois monômeros. Propôs-se então, condições para que 

a reação de copolimerização ocorresse de tal forma que a Melamina foi 

submetida à reação de modificação, a metiolação, a fim de torná-la solúvel em 

solventes orgânicos, como álcool etílico. A partir do produto obtido, da 

trimetilolmelamina, foi possível iniciar o processo de polimerização de dois 

compostos. A reação de copolimerização deu-se a partir de mudanças de 

tempo de reação, de pH e de temperatura, onde obteve-se produtos com 

características semelhantes a de polianilina. As amostras foram submetidas às 

análises de FT-IR, UV-vis, Raman, DSC, TGA, voltametria cíclica AC e MEV, 

com a finalidade de observar as modificações e semelhanças presentes no 

copolímero em comparação com a Polianilina Pura (Pani), a melamina e o 

trimetilolmelamina (TMM). Essas análises mostraram que há semelhança dos 

copolímeros produzidos com a Pani, em que observou-se, nas análises de FT-

IR dos copolímeros, picos correspondentes ao TMM e à Pani, em 1000 cm-1 e 

3440 cm-1, respectivamente. A análise térmica serviu para demonstrar os 

principais eventos térmicos associados às diferentes amostras nas 

temperaturas de degradação através da degradação e da queima dos 

componentes presentes nas amostras. Nas análises de Impedância Elétrica foi 

possível observar um aumento do valor de impedância nas duas sínteses dos 

copolímeros, fato que pode estar associado à alta resistividade do anel 

melamínico, sendo que o copolímero de Pani/TMM2 demonstrou maior valor de 

impedância. As análises de FT-IR, MEV, DSC, TGA, Impedância Elétrica AC, 

Raman e UV-vis indicam a formação do copolímero. As análises sugerem que 

características dos polímeros de cada monômero estão presentes no 

copolímero. Finalmente observou-se em ambos copolímeros características da 

polimerização concomitante de Polianilina e da Melamina.  

Palavras-chave: Anilina; Melamina; Coplímeros 
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ABSTRACT 

 

This work is divided into two articles. The first corresponds to a literature review 

of the Polyaniline, synthesis and recent applications. The second paper, the 

study based on the synthesis of new material, derived from the polymerization 

of aniline with melamine to produce a copolymer with characteristics of the two 

monomers. It was then proposed, conditions to occur the copolymerization 

reaction such a way that the melamine was submitted to modification reaction, 

the methylation, in order to make it soluble in organic solvents such as ethanol. 

From the product obtained, the trimethylolmelamine, it was possible to start the 

process of polymerization of the two compounds. The copolymerization reaction 

occur from reaction time changes, pH and temperature, which yielded products 

with similar characteristics to polyaniline. The samples were submitted to 

analysis of FTIR, UV-VIS, Raman, DSC, TGA, Cyclic voltammetry and SEM, in 

order to observe modifications and similarities present in the copolymer 

compared to pure polyaniline (Pani), melamine and trimethylolmelamine (TMM). 

These analyzes showed that there are a similarity of the copolymers produced 

with the Pani, where was observed in the FTIR analysis of the copolymer, 

peaks corresponding of the TMM and Pani at 1000 cm-1 and 3440 cm-1, 

respectively. Thermal analysis was useful to demonstrate the major thermal 

events associated with different samples at the degradation temperatures by 

degradation and burning of the components present in the samples. In Electrical 

Impedance analysis we observed an increase in the impedance value in both 

synthesis of the copolymers, fact that might be associated with high resistivity of 

the melamine ring, where in the copolymer Pani / TMM2 showed the higher 

impedance value. The FTIR analysis, SEM, DSC, TGA, Cyclic voltammetry,  

Raman and UV-vis indicated the formation of the copolymer. The analyzes 

suggest that characteristics from the polymers of each monomer in the 

copolymer are present. Finally, was observed in both copolymers 

characteristics of concurrent polymerization of melamine and polyaniline. 

 

Keywords: Aniline; Melamine; Copolymers 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anilina é uma substancia cuja fórmula molecular envolve um anel 

aromático e um grupo amino. A presença do grupo amino permite a formação 

de polímero por um processo de geração de radicais cátions com eliminação 

de hidrogênio (BATISTA, 2004). O polímero formado apresenta-se como um 

material condutor de eletricidade, em função da formação de cadeias lineares e 

com “pares de elétrons 𝜋" alternados que permitem o deslocamento de cargas. 

Esse material, entretanto, não apresenta boa solubilidade ou processabilidade. 

Nas buscas por tornar o material melhor processável e aumentar sua 

condutividade, inúmeras ações têm sido feitas, tais como: a melhoria do 

processo de síntese - envolvendo o controle de temperatura, a presença do 

ácido, os procedimentos mecânicos; e a copolimerização. Diversos materiais 

têm sido introduzidos no processo de síntese para formar um copolímero com 

anilina. Exemplos: o estireno, o fenol, o amino fenol e outros (LI, 2011).   

Uma substancia formada por um anel (de seis átomos) contendo 

ligações alternadas carbono nitrogênio com três grupos amino ligados aos 

nitrogênios e conhecida como melamina foi utilizada para formar  um 

copolímero com anilina.  

Os trabalhos até o momento relatam a pouca solubilidade da melamina 

no meio reacional da anilina além de outras dificuldades para se obter um 

copolímero, onde podemos citar, o trabalho desenvolvido por Rates (2006) em 

que desenvolveu a síntese do copolímero poli(anilina-co-melamina), 

empregando a melamina foram adicionadas diretamente à síntese da Pani. Já 

Plesu (2008) e colaboradores demonstraram a formação de blendas de Pani 
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com a resina de melamina formaldeído com a finalidade de formar uma barreira 

de Pani contra a corrosão. Dessa forma a resina foi utilizada como 

revestimento anti-corrosivo.  

 Devido à baixa solubilidade de melamina em meios aquosos ou 

alcoólicos, para a polimerização de melamina é modificada obtendo-se um 

intermediário solúvel, o trimetilolmelamina – TMM, o qual pode ser 

polimerizado. A literatura demonstra que o composto obtido, no processo de 

metiolação da melamina pode ser uma mistura das formas mono, di e tri, 

metilolmelamina, solúvel em solventes orgânicos. Essa característica é de 

grande importância para a formação do copolímero anilina/melamina. A 

polimerização da melamina ocorre em meio básico pelo uso de formol gerando 

resina melamina formol. O mecanismo envolve a mediação de uma molécula 

de formol ligando duas moléculas de melamina (BERGE, 1969; SCHEEPERS, 

1993; HAN, 2013). A polimerização de anilina ocorre em meio alcoólico ácido 

na presença de agente oxidante (geralmente persulfato de amônia).   Neste 

trabalho propomos realizar a síntese e caracterizar o copolímero anilina/ 

melamina, utilizando-se o TMM como fonte de melamina. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO SOBRE A POLIANILINA E SUA APLICAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS 

 

Thalyta Pereira Oliveira*, José Ribeiro dos Santos Júnior, Carla Eiras 
Departamento de Ciência dos Materiais, Universidade Federal do Piauí, CEP: 

64049-550, Teresina-PI, Brasil 
 
 

RESUMO 

Nesta revisão procurou-se obter informações relevantes sobre a polianilina 

que abrangessem desde a sua descoberta, através da reação simples de 

oxidação do monômero, até o atual desenvolvimento de materiais derivados 

desse polímero. Nos registros dos estudos encontrados, foram demonstrados 

os principais tipos de oxidantes e de dopantes, utilizados nas reações de 

polimerização da anilina, bem como as principais finalidades e aplicações desta 

como na produção de sensores, baterias recarregáveis, de diodos emissores 

de luz, na proteção contra corrosão, no recobrimento de materiais e na 

produção de blendas, compósitos e copolímeros.  Foi observado que a Pani 

possui potencial elevado de aplicações industriais, o que tem tornado bastante 

aplicável em diferentes estudos científicos e devido às suas características 

intrínsecas, é considerado atualmente, um polímero bastante promissor, tendo 

em vista todas essas propriedades apresentadas e discutidas nesta revisão. 

Contudo ainda há aspectos recentes de investigação como a copolimerização 

com monômeros e também metais, o que tem possibilitado o crescimento de 

pesquisas. 

 

Palavras-chave: polianilina; síntese; aplicações. 
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ABSTRACT 

In this review was tried to obtain relevant information about the polyaniline that 

covered since its discovery, by simple reaction monomer oxidation, to the 

current development derived from this polymer materials. In the records of the 

studies found, were demonstrated the main types of oxidants and doping, used 

in the aniline polymerization reactions, as well as the main purposes and 

applications thereof as the production of sensors, rechargeable batteries, light-

emitting diodes, in corrosion protection, the coating materials and the 

production of polymer blends, composites and copolymers. Was observed that 

PANI has a great potential for industrial applications that has become quite 

applicable in different scientific studies, owing to their intrinsic characteristics, it 

is currently considered a promising polymer, in view of all these properties 

presented and discussed in this review. However there are still recent aspects 

of research about how the copolymerizing with monomers and other metals too, 

which has enabled the growth of researches. 

 

Keywords: polyaniline; synthesis; applications. 
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1 INTRODUÇÃO 

A descoberta da classe de polímeros condutores ocorreu em 1976, 

durante uma síntese de poliacetileno realizada por um estudante de Hideki 

Shirakawa do Instituto de Tecnologia de Tóquio, na qual foi obtido um filme 

lustroso prateado, com características de uma folha de alumínio (HEEGER, 

2001). Em continuação com esse trabalho, em colaboração com MacDiarmid e 

Heeger, na Universidade de Pensilvânia, EUA, verificou que após a dopagem 

do poliacetileno com iodo, o filme prateado flexível tornou-se uma folha 

metálica dourada, que apresentava condutividade elétrica aumentada 

(SHIRAKAWA, 1977). A partir desse marco histórico, o desenvolvimento de 

pesquisas e estudos envolvendo processos de obtenção de novos materiais, 

especialmente, a síntese de “Polímeros Condutores Intrínsecos”, tem recebido 

grande atenção. As possibilidades de uso desses materiais como substitutos 

dos metais em diversas aplicações tem sido o foco (GOTO, 2008).  

O interesse por materiais poliméricos condutores está relacionado ao 

elevado grau de combinação apresentado, condutividade elétrica modulável, 

boa resistência mecânica, baixa densidade, flexibilidade e facilidade de 

fabricação e atuação em baixas temperaturas (SANTOS, 2010). 

A polianilina (Pani) é um polímero condutor que têm sido alvo de 

diversos estudos científicos, em diversos laboratórios do mundo, que apresenta 

todas essas características supracitadas e devido a isso tem recebido diversas 

aplicações. O termo Polianilina é utilizado a fim de designar um conjunto de 

polímeros derivados do monômero anilina, derivados de diferentes processos e 

métodos de polimerização existentes. 
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Os materiais derivados de diferentes metodologias de processamento da 

polianilina possuem características que podem ser utilizadas em diversas 

aplicações, como na produção de sensores, baterias recarregáveis, diodos 

emissores de luz, na proteção contra corrosão e no recobrimento de materiais 

(SANTOS, 2010; MATTOSO, 1996; JAYMAND, 2013). 

Devido a grande variedade de métodos utilizados para a síntese da 

polianilina, diversos mecanismos de polimerização têm sido propostos, sendo 

que a natureza e propriedades dos produtos podem diferir drasticamente, 

obtendo assim, melhorias em diferentes propriedades, dentre as quais, pode-se 

incluir as propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas (DE CASTRO, 

2004; TRCHOVÁ, 2012; ZUJOVIC, 2008).  

A revisão tem como objetivo, apresentar as principais metodologias 

relacionadas aos diferentes tipos de oxidação da anilina, propriedades e 

aplicações da polianilina e seu emprego na produção de blendas, compósitos e 

copolímeros, demonstrando a evolução em pesquisas nos últimos anos, desde 

a descoberta do negro de anilina até o atual desenvolvimento de pesquisas 

com respeito à sua polimerização. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Breve Histórico 

Estudos que envolvam o desenvolvimento de novos materiais que 

possuam características como condutividade elétrica e térmica melhoradas tem 

recebido bastante atenção desde o início do século XX. Esses novos materiais 

possuem características que podem ser utilizadas em diversas aplicações em 
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diversos setores industriais e científicos. Em se tratando especialmente da 

polianilina, é o polímero que tem sido utilizado em diversas pesquisas devido 

às suas propriedades específicas (QIAO, 2007; ACEVEDO, 2005). 

O monômero da polianilina, a anilina, é líquido incolor, pouco solúvel em 

água, oleoso e bastante utilizado na indústria farmacêutica, de herbicidas, de 

corantes e que contém impurezas como compostos de enxofre e alcatrão de 

carvão (CHEN, 2015). De acordo com registros históricos encontrados na 

literatura, a polianilina, produto da oxidação da anilina, foi sintetizada pela 

primeira vez no ano de 1859, tendo como consequência a descoberta do 

chamado “negro de anilina” por John Lightfoot. No experimento houve a 

aplicação direta da anilina no algodão, na presença de um agente oxidante, 

onde foi possível obter como produto um material negro brilhante. Apenas em 

1863 esse processo foi patenteado. Ainda, nesse mesmo ano, Letheby relatou 

em seu trabalho a formação de um material de coloração azul escuro no ânodo 

de eletrodo devido à eletrólise do sulfato de anilina (LETHEBY, 1863).  

A partir dessas descobertas iniciais, vários outros cientistas procuraram 

melhorias sobre a obtenção do negro de anilina a fim de obter melhorias 

quanto aos resultados das reações de oxidação. Green e Woodhead (1910) 

desenvolveram um polímero de polianilina derivado de ácidos minerais, 

utilizando diversos agentes oxidantes como perssulfatos, dicromatos, cloratos e 

determinaram o estado de oxidação da cadeia formada por titulação redox com 

cloreto de titânio.  

Em 1947, Brown e colaboradores empregaram o termo “anilina negra” 

no estudo envolvendo a oxidação catalítica da anilina na fase vapor. Houve 

então, o aparecimento da comercialização desses materiais pelas indústrias, 



10 

com o nome “negro de anilina” e desenvolvimento da anilina preta e suas 

reações redox. Os termos esmeraldina e pernigranilina foram introduzidos 

devido ao não conhecimento do peso molecular desses materiais, no século 

XIX (PERKIN, 1937). O termo Polianilina (Pani) foi então empregado desde 

esse período, a fim de designar um conjunto de polímeros derivados da anilina. 

Já em 1980, Mc. Diarmid, por meio de experimentos sobre a condutividade do 

sal de esmeraldina, constatou o aumento de ≥ 10 ordens de magnitude até 1 -5 

Scm -1 

 

2.2  Reação de polimerização da anilina 

 Pesquisas com vista às reações de obtenção de polianilina, bem como 

outros polímeros derivados da anilina, têm aumentado nos últimos anos devido 

às características específicas, tais como estabilidade química em condições 

ambientais, processabilidade, facilidade de polimerização, de dopagem e baixo 

custo do monômero (KULKARNI, 2007; ALBUQUERQUE, 2004).  

 A anilina pode ser polimerizada por reação de polimerização oxidativa 

química ou eletroquímica (PUD, 2003). O método de polimerização por 

oxidação química é o mais empregado podendo ser utilizados diversos agentes 

oxidantes tais como: persulfato de amônio, dicromato de potássio, iodato de 

potássio, sulfato cérico, vanadato de sódio, ferricianeto de potássio, peróxido 

de hidrogênio e peróxido de benzoíla em solvente apolar (SOUSA, 2003).  

 O persulfato de amônio (NH4)2S2O8 é o agente oxidante mais utilizado 

em diversas reações, pois apresenta boa solubilidade em água, conduz a 

reação de tal forma que esta obtenha bons rendimentos e os produtos da sua 
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redução são de baixa toxicidade, uma vez que são gerados sais e ácidos 

inorgânicos (SOUSA, 2003; MOTHEO, 2004; PLESU, 2008).  

Um esquema da polimerização da anilina foi apresentado por 

STEJSKAL (2002). Na reação utilizou-se o persulfato de amônio, em uma 

solução com HCl e os produtos obtidos dessa reação foram; a polianilina, o 

ácido sulfúrico e o sulfato de amônio. Esse esquema é apresentado na Figura 

1. 

 

Figura 1. Reação de polimerização da anilina hidroclorada na presença do  

persulfato de amônio como agente oxidante. 

 

 

 

 

 

 FONTE: STEJSKAL, 2002. 

 

Nessa reação foi obtido um precipitado na forma de um pó verde escuro, 

denominado “sal de esmeraldina”, sendo que, de acordo com os resultados 

apresentados para esse experimento, 42% de todos os átomos de nitrogênio 

da cadeia polimérica encontraram-se protonados, o que pode-se caracterizar a 

forma condutora da polianilina. Este polímero pode ser desprotonado em 

solução aquosa de hidróxido de amônio NH4OH (0,1 mol/L) obtendo-se a forma 

isolante, a base esmeraldina, que apresenta coloração azul escuro 

(STEJSKAL, 2002; MALINAUKAS, 2001). 
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 A síntese química convencional da Pani foi descrita de uma forma 

abrangente por Mattoso no ano de 1996. Neste trabalho, ele descreve que foi 

obtida uma polianilina analiticamente pura (com cerca de 99% de pureza), 

utilizando-se anilina em excesso, com uma razão molar de agente oxidante por 

monômero igual a 0,25.  O produto da reação foi um polímero de polianilina 

completamente solúvel em solventes orgânicos. Com isto, tornou-se possível o 

processamento da Pani na forma de filmes e fibras, por solução. 

Em se tratando da síntese eletroquímica de Pani, a célula eletroquímica 

é imersa no meio que contêm uma solução, o monômero e o eletrólito. Nesse 

processo, torna-se necessário acidificar o meio, este por sua vez pode ser 

aquoso ou inorgânico. Do contrário da síntese química, nesse processo não é 

necessário utilizar agente oxidante e a polianilina é obtida na forma de filmes 

finos. Os filmes obtidos possuem dimensões limitadas pela área geométrica do 

eletrodo e pela densidade de carga utilizada na síntese (FAEZ, 2000; 

MATTOSO, 1996; GOSK, 2006). 

 Na síntese eletroquímica, utilizam-se bastante os métodos de corrente e 

de potencial controlado (MATTOSO, 1996). No método de potencial controlado 

é aplicado um potencial com valor entre 0,7 e 1,2 V (versus eletrodo de 

calomelano saturado, ECS) ou voltametria cíclica, com potencial entre -0,2 e 

1,2 V (versus ECS), com uma velocidade de varredura de potencial de 10 a 

100 mV/s (FORNAZIER, 2009).  

 O eletrólito é uma solução ácida como de soluções de ácido clorídrico 

(HCl), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), ácido tetrafluorbórico 

(HBF4), ácido hiperclórico (HClO4), ácido trifluoracético (CF3COOH), ácido 

poli(vinilsulfônico) (PVS), ácido cânforssulfônico (CSA), entre outros. A 
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concentração do eletrólito influencia a taxa de eletrodeposição, o peso 

molecular do polímero, o tipo de ânion, a morfologia e a solubilidade da 

polianilina (MATTOSO, 1996; FORNAZIER, 2009). 

 Entre os principais parâmetros físico-químicos que podem afetar a 

polimerização da anilina estão, o pH do meio, a concentração do agente 

oxidante utilizado, o tempo de reação e a temperatura. O grau de protonação 

da base depende do grau de oxidação que o polímero foi sintetizado, e do pH 

da solução dopante (MATTOSO, 1996). 

 

2.3 Dopagem da polianilina 

 É sabido que a dopagem da polianilina, diferentemente de outros 

polímeros, é realizada pela protonação da cadeia e esse aspecto a coloca 

como um polímero muito explorado do desenvolvimento de pesquisas em todo 

o mundo, em diversos laboratórios, devido sua facilidade de síntese, 

estabilidade térmica e química. Os métodos de dopagem da polianilina são 

conhecidos a partir da síntese química, através de dopagem por protonação, 

que consiste na adição de ácido ao polímero para torná-lo condutor 

(FORNAZIER, 2009; CHIANG, 1986).  

 A estrutura e a morfologia da polianilina dependem não só do método de 

síntese que determina a pureza e linearidade da cadeia principal do polímero, 

mas também da dopagem, natureza do dopante e nível de dopagem, e das 

condições de processamento do polímero (MATTOSO, 1996).   

 A escolha do dopante influencia no grau de cristalinidade, no tamanho 

da cadeia, na morfologia e na condutividade elétrica do polímero formado. Para 

a síntese da polianilina condutora existem diversos dopantes, entre os mais 
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utilizados são; o ácido clorídrico (HCl), o ácido dodecilbenzenosulfônico 

(DBSA) e o ácido láurico (LA) que, de acordo com diversos estudos, promovem 

o aumento da solubilidade do produto da reação (KULKARNI, 2007; CAO, 

1992).  

 O tamanho da cadeia lateral do dopante pode influenciar na 

condutividade elétrica, sendo possível descrever uma ordem crescente de 

condutividade em relação ao dopante mais forte:  

PANI-HCl > PANI – DBSA > PANI – LA. 

 Quando o material apresenta uma estrutura organizada, sem defeitos 

superficiais, cristalina, essas características irão favorecer o transporte das 

cargas e, assim é de se esperar que ocorra um aumento considerável na 

condutividade elétrica do material (STEJSKAL, 2002; KULKARNI, 2007). A 

Figura 2 representa a composição da polianilina. 

 

Figura 2. Representação da estrutura química da polianilina. 

 

 

FONTE: autora, 2015. 

 

Nesta Figura 2, os valores para y podem ser iguais a 1; 0,5 e 0, de 

acordo com o estado de oxidação apresentado. Cabe ressaltar que a 

polianilina, em todos os seus estados possíveis, apresenta-se como isolante ou 

condutora. Quando y é igual a 1, a Pani encontra-se no estado 

N N NH NH

y y-1
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leucoesmeraldina, totalmente reduzida e os nitrogênios presentes na cadeia 

são aminas, a coloração amarela é característica desse polímero nesse estado. 

No entanto quando y é igual a 0 significa que está totalmente oxidada, com 

uma coloração púrpura. Este estado é denominado de pernigranilina. No 

estado y igual a 0,5 encontra-se reduzida e oxidada, as quantidades de 

nitrogênios aminas são iguais aos nitrogênios iminas, o que torna esse estado 

de oxidação o mais importante, com coloração azul (PALANIAPAN, 2008).  

Na forma totalmente reduzida, estado leucoesmeraldina, a Pani possui 

características de polímero isolante e sua estrutura é constituída 

essencialmente por anéis benzenóides ligados ao grupo amina (N-H), 

formando uma poliamina secundária aromática. Na fase esmeraldina, Pani 

parcialmente oxidada, ¼ dos seus anéis encontra oxidado, ou seja, sua 

estrutura apresenta a proporção de 1:3 de anéis quinóides para anéis 

benzenóides. Quando o polímero é tratado com soluções ácidas torna-se 

eletricamente condutora, apresentando estrutura química de poli (cátion 

radical) (HEEGER, 2001).  

Na fase pernigranilina, forma totalmente oxidada, o polímero é isolante e 

apresenta coloração azul, apresenta estrutura constituída de quantidades 

iguais de anéis benzenóides e quinóides (GENIES et al, 1990). A Figura 3 

apresenta os três estados principais de oxidação da polianilina (McDiarmid, 

2001). 

Quando a Pani na fase esmeraldina é dopada com ácido protônico, os 

nitrogênios imina podem ser protonados total ou parcialmente. Observa-se 

então um aumento de condutividade da ordem de 1010 S∕cm. O grau de 

protonação e da condutividade da Pani dependem do pH da solução ácida e o 
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nível máximo de condutividade é obtido em pH próximo a zero (MATTOSO, 

1996).  

O estudo de Mattoso (1996) mostrou que a dopagem da Pani não é 

homogênea, a formação de domínios protonados, os quais foram denominados 

“ilhas condutoras”, as quais seriam regiões embebidas em regiões não 

condutoras, isolantes e que essas ilhas condutoras possuíam polarons 

formadores de injeção de carga. Em altos níveis de dopagem então, haveria 

uma combinação e consequente formação dos bipolarons, que por sua vez, a 

sua formação seria impedida por efeitos de desordem ou de finais de cadeia. A 

desprotonação da polianilina é uma reação reversível em que se é empregada 

uma solução de hidróxido de amônio a 0,1 mol∕L (MARMISOLLÉ, 2014; 

RATES, 2006; MATTOSO, 1996).  

 

Figura 3. Três estados principais de oxidação da Polianilina. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor, 2015. 

 

As reações de oxidação e redução que ocorrem em condições 

adequadas para esse polímero, bem como o tratamento com ácidos e bases 

permitem converter reversivelmente a polianilina em suas diferentes formas, o 
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que nos permite dizer que esses estados de oxidação nos levam às reações 

redox e ácido-base, sendo que, reações de protonação de Pani ocorrem 

principalmente nos nitrogênios imínicos (-N=) (RATES, 2006; De CASTRO, 

2004). 

Estudos realizados por Cao (1992) e Santos (1995) retrataram o início 

de estudos com relação à dopagem da polianilina com diferentes tipos de 

ácidos protónicos, tais como poliácidos e ácidos funcionalizados para síntese 

química a fim de melhorar as propriedades específicas, tais como a 

solubilidade do polímero, a processabilidade e condutividade eléctrica. Os 

resultados apontaram nessa fase uma melhor solubilização de polianilina, no 

estado dopado com utilização de solventes orgânicos, atingindo valores de 

condutividade acima de 100 cm S-¹.  

Saini et al. (2008) relataram a primeira preparação de polianilina dopada 

com o ácido isofitálico pelo método de polimerização oxidativa química. Para 

isto, sintetizaram a polianilina em solução de ácido clorídrico na presença de 

persulfato de amónio como oxidante. O pó obtido foi então tratado com solução 

aquosa de amônia para se obter a base esmeraldina de polianilina (EB). O pó 

obtido foi depois tratado com solução aquosa do mesmo ácido e agitou-se 

durante 2 h para se obter então, a forma de polianilina dopada. Nesse estudo, 

foi verificado que a estabilidade térmica e a processabilidade da Pani melhorou 

significativamente (em torno de 290 °C) em comparação com a polianilina 

dopada com dopantes inorgânicos convencionais, tais como HCl ou H2SO4 , 

sem grande perda de condutividade elétrica. 

 

 



18 

2.4 Blendas, compósitos e copolímeros de polianilina 

A polianilina apresenta como características, excelente estabilidade 

química no estado dopado em condições ambientais, ampla faixa de 

condutividade elétrica, propriedades eletroquímicas e ópticas, facilidade de 

polimerização, dopagem e baixo custo (CHIOLEIRO. 2014; BHADRA, 2009). 

Devido a essas características específicas, é um polímero que tem obtido 

destaque em diversas pesquisas, podendo ser obtido por diferentes métodos 

de processamento, o que tem possibilitado sua aplicação em diversas áreas da 

pesquisa científica (JAYMAND, 2013; LEI, 2007; LEE, 2001). 

Diversos materiais, derivados de polianilina, como, por exemplo, 

blendas, compósitos e copolímeros, têm sido produzidos a fim de se obter 

materiais que possuam melhores propriedades mecânicas, térmicas e de 

condutividade. A polimerização da anilina com outros monômeros 

(copolimerização) tem como objetivo principal sintetizar materiais que possuam 

estrutura tridimensional condutora e apresentem boas propriedades térmicas, 

de condutividade e mecânicas (RATES, 2006). 

Sathyanarayana et al (1998) explicam que blendas e compósitos de 

polianilina normalmente possuem as propriedades mecânicas da matriz 

hospedeira isolante e as propriedades elétricas da polianilina condutora 

hospedada. Neste estudo, é demonstrado que quando a matriz hospedeira é 

um polímero convencional, o produto da reação é uma blenda ou compósito, 

mas quando a matriz hospedeira é um material com características não 

poliméricas, por exemplo: óxidos, sílica, o material resultante é invariavelmente 

um compósito. 
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As reações de síntese de polianilina com outros materiais são 

consideradas metodologias que são empregadas recentemente.  Pud (2003) 

divide esses métodos de preparação de blendas, compósitos e copolímeros 

basicamente em dois grupos: sintéticos e de misturas. Nos métodos sintéticos 

a polimerização da anilina ocorre na presença ou no interior de uma matriz 

polimérica, já no método de misturas, ou blending, a Pani, previamente 

preparada, é combinada com uma segunda matriz polimérica (RATES, 2006). 

 

2.4.1 Métodos sintéticos  

 Tratando-se dos métodos de síntese de polímeros como a polianilina, os 

métodos sintéticos podem ser divididos em químicos e eletroquímicos. Nesse 

método, obtém-se um polímero capaz de produzir filmes puros com estado de 

oxidação controlado.  

Nos métodos sintéticos químicos destacam-se: a polimerização 

interfacial, polimerização por dispersão, polimerização química in situ, 

polimerização em emulsão, polímero graftizado ou enxertado em uma 

superfície de Pani e a copolimerização da anilina (PUD, 2003). 

 

2.4.1.1 Polimerização Interfacial (IP): este tipo de método de polimerização 

envolve a presença de um monômero reativo com um agente oxidante, que são 

dissolvidos em duas fases imiscíveis líquidas e a reação tem lugar na interface 

entre os dois líquidos.  É geralmente realizada com um solvente orgânico volátil 

como diclorometano, clorofórmio, benzeno e tolueno. As principais vantagens 

da IP são: a velocidade lenta da reação, resultando em nanoestruturas com 

uma distribuição de tamanhos estreita e a conveniência para adicionar vários 
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agentes tensoativos para a fase aquosa ou a fase orgânica (WANG, 2010; 

JAIN, 2014). 

 

2.4.1.2 Polimerização por Dispersão: nesse método o monômero é dissolvido 

em um líquido orgânico ou água, para produzir um polímero insolúvel, na forma 

de uma dispersão coloidal estável. Ocorre a reação de polimerização por 

dispersão da anilina, na presença de uma matriz polimérica em uma fase 

contínua ou dispersa de uma dispersão. A reação é feita a baixas 

temperaturas, normalmente entre 0 e 5 ºC, utilizando o agente oxidante 

adequado (SOMANI, 2003; PALANIAPPAN, 2008). 

 

2.4.1.3 Polimerização química in situ: a polimerização da anilina ocorre em 

uma matriz polimérica ou em uma solução da matriz polimérica. Este processo 

pode ocorrer por diferentes métodos que são: os métodos de polimerização em 

solução e os métodos de polimerização química em uma matriz polimérica ou 

sobre uma matriz polimérica (MATTOSO, 1996)  

 

2.4.1.4 Polimerização em emulsão: esse tipo de reação ocorre em sistemas 

heterogêneos, geralmente, com fases aquosas e não aquosas. Tanto o 

monômero como o polímero, normalmente, pertence a fase não-aquosa. A 

vantagem principal do uso dessa técnica sobre os outros processos de 

polimerização é que o peso molecular do polímero pode ser facilmente 

controlado pela adição dos agentes de transferência de cadeia (MO, 2009; 

SATHYANARAYANA et. al.,1998). 
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2.4.1.5 Polímero graftizado ou enxertado em uma superfície de Pani: neste 

método de preparação podem ser obtidos copolímeros pela inserção de 

cadeias laterais (grafting) sobre uma cadeia polimérica já completa. Neste 

método, insere-se cadeias laterais sobre uma cadeia polimérica de PAni 

(SATHYANARAYANA et al.,1998). 

 

2.4.1.6 Copolimerização da anilina: essa metodologia resulta em materiais 

solúveis em anilina e que são sintetizados nas mesmas condições de 

polimerização do monômero (PARSA, 2008; PALANIAPPAN, 2011).  

 

2.4.2 Métodos eletroquímicos: foram relatados em 1996 por MATTOSO 

(1996), nos quais ocorre a oxidação anódica da anilina sobre um eletrodo de 

metal inerte como platina, ouro, vidro condutor ou outros materiais menos 

comuns, como o carbono vítreo. Os métodos sintéticos eletroquímicos 

compreendem: a polimerização potenciostática, a polimerização galvanostática 

e a voltametria cíclica. 

No método potenciostático o potencial é mantido constante, enquanto 

que na polimerização galvanostática a corrente que é mantida constante e na 

voltametria cíclica o potencial deve ser ciclado entre -0,2V e 1,2V com uma 

velocidade de varredura de potencial de 10 a 100 mV.s-1 (RATES, 2006). 

 

2.4.3 Métodos de misturas 

 

 No método de misturas ou blendas em solução os polímeros condutores 

e isolantes devem ser dissolvidos em um solvente comum e posteriormente, 
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serem processados em filmes finos e as misturas secas são preparadas 

misturando os pós de polianilina e da matriz polimérica hospedeira, em um 

misturador (SATHYANARAYANA et. al., 1998).. 

 

2.5 Aplicações de polianilina 

Devido às suas propriedades, a polianilina, tem sido um polímero que 

apresenta atualmente ao crescente número de pesquisas, tem elevado grau de 

aplicações, pois apresenta baixa densidade, boa estabilidade ambiental, 

processabilidade, facilidade de polimerização e dopagem, condutividade 

elétrica moderada, e é considerado polímero condutor mais promissor da 

atualidade (IBRAHIM, 2013; KULKARNI, 2007; PALANIAPPAN, 2008; KHALID, 

2007). 

Devido à facilidade de processamento, alguns exemplos de aplicações 

de polianilina estão na produção de sensores químicos, de baterias 

recarregáveis, de diodos emissores de luz, na proteção contra corrosão, no 

recobrimento de materiais. Pode ser utilizada também na interferência 

eletromagnética (EMI), blindagem, célula fotovoltaica, dispositivos de corrosão, 

compósitos com metais, fibras e outros materiais e na produção de blendas 

(PLESU, 2006; DUTTA, 2005, RIVERA, 2009).  

A possibilidade de obter Pani em três estados diferentes de oxidação 

permite que esta seja bastante aplicada como material anticorrosivo. O primeiro 

trabalho em que a Pani é utilizada como anticorrosivo foi realizado por 

Wessling et al (1998), utilizando amostras de aço carbono com polianilina 

desdopada e com um acabamento epóxi obteve como resultado taxas 

ligeiramente mais lentas de corrosão em solução de NaCl 3,5% e 100 vezes 
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mais lenta em solução de HCl  0,1 mol∕L  que as amostras revestidas com 

epóxi sozinha. 

Max (2005) e colaboradores empregaram a polianilina como material 

anticorrosivo em dutos de petróleo, onde a tinta à base desse polímero 

apresentou atividade anticorrosiva, semelhante à de metais pesados. Entre 

outros estudos com essa aplicação, pode-se destacar, os de Mothéo et al. 

(2004) que trabalharam com misturas poliméricas de polianilina e poliestireno 

(PANI/PS) e demonstraram que essa mistura protege o aço AISI-304 contra a 

corrosão de forma mais efetiva do que eletro depósitos de PANI.  

A polianilina e derivados têm sido aplicados em dispositivos de memória 

elétrica, como consequência de suas características peculiares, apresentando-

se dessa forma como potencial substituinte do óxido de silício, possuindo 

capacidade de redução de tamanho e suas propriedades podem ser adaptadas 

por meio da síntese química (RYU, 2000). 

No desenvolvimento de compósitos à base de polianilina com outros 

materiais, o trabalho de Li et al (2011) é um bom exemplo em que utilizou-se 

Au, Pt, Pd, Ag, Cu e Ni como agentes dopantes no polímero. Quando 

preparados, segundo os resultados apresentados, estes possuíam 

propriedades intrínsecas dos materiais de partida, exibiram melhorias nas 

propriedades da Pani, devido ao efeito coadjuvantes desses materiais 

adicionados.   

Os trabalhos até o momento relatam a pouca solubilidade da melamina 

no meio reacional da anilina além de outras dificuldades para se obter um 

copolímero, onde podemos citar, o trabalho desenvolvido por Rates (2006) em 

que desenvolveu a síntese do copolímero poli(anilina-co-melamina), 
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empregando a melamina foram adicionadas diretamente à síntese da Pani. Já 

Plesu (2008) e colaboradores demonstraram a formação de blendas de Pani 

com a resina de melamina formaldeído com a finalidade de formar uma barreira 

de Pani contra a corrosão. Dessa forma a resina foi utilizada como 

revestimento anti-corrosivo.  

 

3 DISCUSSÃO 

Desde a descoberta do emprego da dopagem dos semicondutores 

inorgânicos, da síntese e propriedades excepcionais da polianilina e do 

aumento de pesquisas baseadas na dopagem e consequentemente nas 

diversas possibilidades de aplicações desta que têm aumentado 

exponencialmente o número de pesquisas com respeito à polianilina. Devido às 

suas características de dopagem, a Pani é colocada num lugar de destaque 

com relação aos materiais condutores. 

 Após a dopagem acidental do poliacetileno, MacDiarmid (1998), entre 

outros autores, têm focado sua atenção, nos últimos anos, em estudos 

relacionados à estrutura morfológica da polianilina até mecanismos de 

dopagem. Em estudo realizado por este autor em 1998, demonstrou-se que a 

polianilina na forma base esmeraldina poderia ser processada por solução em 

N-metil 2-pirrolidona (NMP) na forma de filmes e fibras. A alta solubilidade em 

NMP da polianilina base esmeraldina, permite que este solvente possa ser 

utilizado para produzir filmes flexíveis, que podem ser dopados com HCl. 

Porém, estes filmes de polianilina não possuem alta resistência mecânica, o 

que torna inviável muitas aplicações (MACDIARMID et al, 1998). 
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Em continuação com seu trabalho MacDiarmid (2001) e colabradores, 

com foco na morfologia da polianilina, sugeriu que, na forma de base 

esmeraldina, dissolvida em N-Metil 2- pirrolidona, bem como em outros 

solventes, possuía a estrutura de um copolímero em bloco e que esse 

polímero, após secagem, na forma de filmes, seria basicamente constituído por 

esmeraldina, leucoesmeraldina e pernigranilina. Grupamentos quinoides e 

benzenóides trocariam de posição como numa reação de tautomerismo e os 

segmentos de leucoesmeraldina e pernigranilina provocariam uma diminuição 

da condutividade da polianilina. 

Entre estudos realizados, baseados em análises de medidas de 

condutividade da Pani, na pesquisa realizada por Stejskal e Gilbert (2002) em 

que foram preparadas 60 amostras de polianilina, os valores obtidos para a 

polianilina ficaram na faixa entre 2,07 e 6,41 S/cm, sendo a média dos valores 

obtidos de 4,37 S/cm com um desvio padrão nas medidas de 40%. Os 

resultados obtidos pelos pesquisadores definiram que os valores de 

condutividade da polianilina variavam muito e que não podem afirmar um único 

valor.  

De acordo com um estudo de Bhadra e colaboradores (2009), quando o 

material apresenta uma estrutura organizada, sem defeitos superficiais, com 

estrutura cristalina, essas características irão favorecer o transporte das cargas 

e, assim espera-se que ocorra um aumento considerável na condutividade 

elétrica do material. 

Oliveira (2010) afirma em seu trabalho que, entre os métodos químicos 

de polimerização para obtenção de polianilina, acredita-se que o sistema de 

polimerização consistindo da anilina e do persulfato de amônio (NH4)2S2O8, em 
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meio aquoso de HCl 1mol∕L é o mais amplamente utilizado nos mais diversos 

estudos e o mais adequado para obtenção de um bom produto com 

características elétricas e  morfológicas melhoradas. 

O emprego de ácidos protônicos funcionalizados, preparo de compósitos 

de Pani com polímeros termoplásticos, como por exemplo o Poliestireno, 

reações de copolimerização, a incorporação de grupos funcionais polares, 

dopagem com ácidos de cadeias longas e com grupamentos alquilo são 

procedimentos utilizados a fim melhorar a infusibilidade e a solubilidade da 

polianilina (ROICHMAN, 1999). 

Atualmente, tem-se empregado ácido sulfúrico fumegante nas cadeias 

de Pani dopada ou desdopada, obtendo uma Polianilina sulfonada, o que tem 

sido um procedimento bem sucedido devido aos resultados apresentados 

quanto à solubilidade, às melhorias na estabilidade térmica, na morfologia, 

incluindo boas propriedades elétricas (FARROKHZAD, 2015; DUTTA, 2014).  

Com relação à condutividade elétrica, os grupos de ácido sulfônico são 

grupos retiradores de elétrons (-R) do anel de benzeno, o que tem como 

consequência a diminuição da densidade de eletrônica da polianilina, o que 

provoca a redução da condutividade elétrica (BHADRA, 2010).  

Em se tratando do aspecto de dopagem da polianilina, no trabalho 

realizado por Izumi et al (2006), é mostrado a dopagem da polianilina com 

diferentes metais, tais como ferro, cobalto, gálio, estanho e alumínio. Nesse 

estudo a Pani foi dopada com FeCl3 e então observada as mudanças nas suas 

propriedades magnéticas. Outras pesquisas com vistas à dopagem de Pani em 

com outros metais são os desenvolvidos por Fornazier Filho (2008), que a 

polianilina foi dopada com sais de ferro.  
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A copolimerização de polianilina tem a finalidade de modificar de tal 

forma que o novo polímero apresente melhorias em todos esses aspectos 

abordados, como nas propriedades intrínsecas características de polianilina: na 

estabilidade térmica, características morfológicas do material sintetizado, 

processabilidade em diferentes meios e melhorias quanto à solubilidade. A 

copolimerização de anilina com outros monômeros visa obter materiais com as 

características desejadas (WASNIK, 2015; ZHANG, 2007). 

Ding et al (2012)  apresenta alguns tipos de homopolímeros que têm 

sido sintetizados com a anilina, entre estes: o aminofenol, o ácido o- 

antranílico, acetato 4-aminobenzoato de metilo, N-etilanilina, fenilenodiamina e 

1-amino-9,10-antraquinona. No seu estudo, foi realizado a copolimerização da 

anilina com a m-nitroanilina e a m-nitroanilina. O material produzido tinha como 

finalidade a utilização no tratamento de resíduos em água contaminada. 

Portanto, fica claro, nesta revisão, que a polimerização do monômero 

anilina, tem se tornado um aspecto abrangente no desenvolvimento de 

materiais especialmente, com propriedades condutoras desejáveis, em 

consequência do aumento de estudos e consequentemente o aumento da 

quantidade de aplicações, também aos métodos de síntese empregados. 

Apresenta-se dessa maneira como uma ampla área de pesquisa e que ainda 

há campos há serem desenvolvidos, como no caso da polimerização com 

outros monômeros, através de reações de copolimerizações, e com adição de 

diferentes metais, tornando a Polianilina, um polímero em posição de destaque 

em comparação a outros. 

 

 

 



28 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta revisão foi possível demonstrar os principais fatores que estiveram 

relacionados à evolução das metodologias de polimerização da anilina, desde a 

descoberta de sua oxidação com a simples exposição a agentes oxidantes, à 

estudos relacionados a dopagem com diversos tipos de ácidos.  

 Diversos mecanismos de modificação da morfologia da polianilina 

também pode ser discutido, dentre eles pode-se destacar as condições de 

polimerização que afetam a estrutura da cadeia do polímero como, o pH do 

meio, o tipo de dopante, a temperatura, e o tempo de reação são fatores que 

são bastante discutidos em diferentes estudos. 

 O aumento do número de trabalhos desenvolvidos com respeito à 

oxidação da anilina teve como resultados o considerável aumento do número 

de aplicações o que têm gerado o grande número de aplicações desse 

polímero como, por exemplo, na produção de sensores químicos, baterias 

recarregáveis, diodos emissores de luz, na proteção contra corrosão, no 

recobrimento de materiais, célula fotovoltaica, dispositivos de corrosão, 

compósitos com metais, fibras e outros materiais e na produção de blendas. 

 Como demonstrado, a Pani é um polímero bastante promissor, tendo em 

vista todas essas características apresentadas e discutidas nesta revisão, foi 

observado que a pesquisa ainda há aspectos recentes de investigação como a 

copolimerização com monômeros e também outros metais, que possibilitam o 

crescimento de pesquisas. 
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Figura 4. Reação de metiolação da melamina na presença de base (NaOH) (a) 

reação de polimerização entre a trimetilolmelamina e anilina na proporção de 

1:1 (b) formação do copolímero de Pani/TMM. 
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RESUMO 

 

Neste estudo realizou-se a síntese do copolímero de anilina-melamina. A 

reação de metiolação, melamina com formaldeído (1:3), catalisada por base 

(NaOH), teve como produto o TMM (Trimetilolmelamina). A reação de 

copolimerização anilina/melamina (1:1), foi realizada com variação da 

temperatura e de tempo de reação. O material obtido apresentou coloração de 

cor verde, de pálido a intenso. O FT-IR dos copolímeros foram comparados aos 

da melamina e Pani, demostrando as principais mudanças, relativas aos 

grupamentos aminas, nas regiões de 3470 e 3420 cm-1, para grupos hidroxila 

(3344 cm-1). No UV-vis, identificou-se, nos copolímeros, bandas de absorção 

características de anéis quinoides e benzenóides (327 nm e 625 nm), e em 

Pani/TMM2 foi possível de observar a banda característica do anel melamina 

em 265 nm.  Na análise de Raman, pode se verificar a diminuição da 

intensidade das bandas na região de 250 a 1500 nm, como consequência da 

diminuição da interação entre cadeias dos copolímeros. No MEV as imagens 

apresentam diferenças na morfologia do copolímero devido à presença de 

TMM. Na análise térmica, a melamina, apresentou uma estabilidade térmica 

até aproximadamente 270ºC e após essa temperatura, ocorreu a degradação 

total do anel melamínico. Com relação à polianilina, observou-se as três etapas 

de degradação, a primeira em 72ºC, a segunda etapa entre 150-250ºC e a 

terceira em 393ºC. Nas análises de Impedância Elétrica AC, observou-se a 

diminuição deste valor, para amostras dopadas de Pani e Pani/TMM1, em torno 

de 101 Ω e 103 Ω, respectivamente, no entanto o copolímero de PANI/TMM2 

demonstrou valor de impedância em torno de 109 Ω.  

Palavras-chave: polianilina; melamina; copolímero melamina-anilina.
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ABSTRACT 

 

In this study was carried out the synthesis of melamine-aniline copolymer. The 

methylation reaction of melamine with formaldehyde (1:3), catalyzed by base 

(NaOH) as the product had the TMM (trimethylolmelamine). The 

copolymerization reaction of aniline / melamine (1: 1) was performed with 

varying the temperature and reaction time. The material presented green 

coloration, from pale to intense. The FT-IR of the copolymers were compared 

with those of melamine and Pani, showing major changes relating to amine 

groups in the regions 3470 and 3420 cm-1 for hydroxyl groups (3344 cm -1). In 

spectroscopy, UV-vis, was identified, in the copolymers, characteristic rings of 

the absorption bands quinoides and benzenoid (327 nm and 625 nm), and Pani 

/ TMM2 was possible to observe the characteristic band at 265 nm melamine by 

the ring. In Raman spectroscopic analysis, it can be seen the decrease in 

intensity of bands in the 250-1500 nm region, as a result of reduced interaction 

between chains of the copolymers. The MEV images show differences in 

morphology of the copolymer due to the presence of MMT. In thermal analysis, 

melamine, showed a thermal stability about 270 °C and after this temperature, 

there is complete degradation of the melamine ring. With respect to the 

polyaniline, the three stages of degradation were observed, the first at 72 ° C, 

the second step and the third between 150-250ºC at 393ºC. In the analyzes of 

Electrical Impedance AC, there was a decrease of this value, for doped 

samples and Pani Pani / TMM1, around 101 Ω and 103 Ω, respectively, however 

the copolymer PANI / TMM2 demonstrated impedance value around 109 Ω. 

Keywords: polyaniline; melamine; melamine-aniline copolymer.  
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1 INTRODUÇÃO 

A descoberta da classe de polímeros condutores ocorreu em 1976, 

acidentalmente, durante uma síntese de poliacetileno realizada por um 

estudante de Hideki Shirakawa, do Instituto de Tecnologia de Tóquio, em que 

foi obtido um filme lustroso prateado. Em continuação ao trabalho, com a 

colaboração de MacDiarmid e Heeger, da Universidade de Pensilvânia, EUA, 

verificou-se que após a dopagem do poliacetileno com iodo, o filme prateado 

flexível tornou-se uma folha metálica dourada, que apresentava condutividade 

elétrica aumentada (HEEGER, 2000; MACDIARMID, 2002).  

A partir desse marco histórico, o desenvolvimento de pesquisas e 

estudos envolvendo processos de obtenção de novos materiais, 

especialmente, a síntese de polímeros condutores intrínsecos, tem recebido 

grande atenção. As possibilidades de uso desses materiais como substitutos 

dos metais em diversas aplicações tem sido o foco (GOTO, 2008; 

ALBUQUERQUE, 2004).  

O interesse por materiais poliméricos está relacionado ao elevado grau 

de combinação apresentado, condutividade elétrica modulável, boa resistência 

mecânica, baixa densidade, flexibilidade e facilidade de fabricação e atividade 

em baixas temperaturas (IBRAHIM, 2013; SANTOS, 2010; LEI, 2007; 

KLHALID, 2007).  

A polianilina ou simplesmente Pani, é um polímero que apresenta todas 

essas características supracitadas anteriormente, apresenta diversas 

possibilidades de aplicações, e tem sido alvo de inúmeras pesquisas, em 

diversos laboratórios do mundo. O termo “polianilina” é utilizado a fim de 

designar um conjunto de polímeros derivados de diversas metodologias de 
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síntese realizadas a partir do monômero anilina (DUTTA, 2014; CHIOLERIO, 

2014; ACEVEDO, 2005; MACIEL, 2006).  

 Estudos que envolvam o desenvolvimento de novos materiais, 

especialmente, a síntese de polímeros condutores intrínsecos, como a 

polianilina, têm despertado interesse de inúmeros grupos de pesquisa 

científica, o que tem proporcionado o surgimento cada vez maior de materiais 

derivados de diferentes metodologias de processamento da polianilina, com 

características que podem ser utilizadas em diversas aplicações, como: na 

produção de sensores, baterias recarregáveis, diodos emissores de luz e no 

recobrimento de materiais como anti-corrosivo (SINHA, 2009; PLESU, 2008; 

MARJANOVIC, 2013; KARTHIKAISELVI, 2012). 

Devido a grande variedade de métodos utilizados para a síntese da 

polianilina, vários mecanismos de polimerização têm sido propostos, sendo que 

a natureza dos produtos obtidos pode diferir drasticamente, gerando melhorias 

em suas propriedades, tais como propriedades mecânicas, térmicas e 

morfológicas (SANTOS, 2010; JAYMAND, 2013; DE CASTRO, 2004).  

O método de copolimerização da polianilina com outros monômeros é 

atualmente uma boa alternativa de síntese em que é possível obter materiais 

derivados desse polímero, com propriedades específicas melhoradas 

(WASNIK, 2015; ZHANG, 2007). Ding et al (2012)  apresenta em seu artigo, 

alguns tipos de homopolímeros que têm sido sintetizados com a anilina, entre 

estes: o aminofenol, o ácido o- antranílico, acetato 4-aminobenzoato de metilo, 

N-etilanilina, fenilenodiamina e 1-amino-9,10-antraquinona. No seu estudo, foi 

realizada a copolimerização da anilina com a m-nitroanilina e a m-nitroanilina. 
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O material produzido tinha como finalidade a utilização no tratamento de 

resíduos em água contaminada. 

Em se tratando da polimerização da melamina com a anilina, dois 

trabalhos são relatados na literatura: o primeiro de Rates (2006) em que foi 

desenvolvida a síntese do copolímero poli(anilina-co-melamina), empregando a 

melamina, onde esta foi adicionada diretamente à síntese da Pani. Outro 

estudo foi o desenvolvido por Plesu (2008) e colaboradores, onde estes 

demonstraram a formação de blendas de Pani com a resina de melamina 

formaldeído com a finalidade de formar uma barreira de Pani contra a corrosão. 

Dessa forma a resina foi utilizada como revestimento anti-corrosivo. Os 

trabalhos desenvolvidos até o momento relatam a pouca solubilidade da 

melamina no meio reacional da anilina, além de outras dificuldades para se 

obter um copolímero, o que torna essas metodologias de sínteses empregadas 

nesses dois trabalhos, inviável no ponto de vista de aplicação industrial.  

 Com relação às características da Melamina, é um composto orgânico 

formado por um anel de seis átomos com ligações alternadas carbono-

nitrogênio, com três grupos amino ligados aos nitrogênios, utilizado bastante 

nas indústrias para fabricação de plásticos (GIOVANNOZZI, 2014).  Em se 

tratando das propriedades, esta é uma base orgânica constituída por 

grupamentos de nitrogênio e pode ser sintetizada comercialmente a partir da 

reação com a uréia (NO, 2004).  

 A resina de melamina (MF) é obtida pela reação da melamina (2,4,6-

triamina-1,3,5-triazina) com formaldeído, na presença de ácido ou álcali, 

obtendo assim, diversos grupos metilol no primeiro estágio da reação 

(BATISTA, 2004). A melamina é também preparada como uma microcápsula, 
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que tem aplicação em biomedicina, farmacêutica, eletrônica e no diagnóstico 

molecular (TSVETKOV, 2012). 

  Diante dessa abordagem existente, relacionada à copolimerização de 

anilina com melamina, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de 

copolímeros de anilina/ trimetilolmelamina (TMM), derivados de reações de 

polimerização entre os monômeros de melamina e anilina, em que a atenção 

inicial foi dada as condições ideais para a polimerização, a fim de se obter 

materiais solúveis em solventes orgânicos, visto que a reação de polimerização 

da anilina ocorre em solução alcoólica com ácido sulfúrico e a melamina é 

insolúvel nesses solventes. Foi proposta assim, uma reação de metiolação da 

melamina, em que se obtem um produto solúvel em solventes orgânicos. 

As síntese dos copolímeros foram realizadas com variações de 

temperatura, de tempo de reação e controle de pH, o que levou a obtenção de 

diferentes materiais que foram submetidos às análises de FT-IR, Raman, MEV 

e Uv-vis, TGA, DSC e Impedância Elétrica AC, a fim de caracterizar os 

produtos obtidos por diferentes técnicas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

Neste trabalho foram usados como reagentes a anilina (Isopar); 

Melamina (Sigma Aldrich); Acetona P.A (Dinâmica); Álcool Etílico P.A 

(Dinâmica); Ácido Sulfúrico (Dinâmica); Perssulfato de Amônio P.A (Synth); 

Hidróxido de Amônio (Synth); Formaldeído (Synth); N-metil-2-pirrolidona 

(Synth). 
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2.2 Reação de formação da trimetilolmelamina  

A síntese da trimetilolmelamina ocorreu em duas etapas: Na primeira 

reação, proposta inicialmente por Berge (1969), foi realizada uma reação de 

metiolação com formaldeído, catalisada por uma base (hidróxido de sódio a 1 

mol L-1), na  proporção de 1:3, na qual a melamina (20 g) com 

aproximadamente 13,52 mL de formaldeído, sob agitação constante a uma 

temperatura de 80 ºC. 

Na segunda etapa, a solução foi colocada em banho de gelo à 

aproximadamente 10 ºC a fim de obter um precipitado de coloração branca, 

conforme relatado pelo autor citado acima, que por sua vez, foi lavado com 

água deionizada e acetona e finalmente levado à estufa para secagem a 60 ºC, 

por 24h.  

 

2.3 Síntese Convencional da Polianilina 

 A polianilina foi preparada segundo método descrito por McDiarmid 

(2001), em que se misturou a anilina numa solução alcoólica de ácido sulfúrico 

(H2SO4) a 0,5 mol L-1 e foi adicionada a esta solução de persulfato de amônio 

(17,52 g) por um período de 40min, aproximadamente, na temperatura de -10 

ºC. Essa solução foi deixada sob agitação por 2h e logo após, o produto foi 

filtrado e lavado com acetona.   

 Em seguida a Pani foi desdopada com solução de hidróxido de amônio 

(0,1 mol L-1) para obtenção da base esmeraldina, por um período de 24h. O 

produto final obtido foi levado para secagem em estufa, por um período de 6h a 

50 ºC. 
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2.4 Sínteses dos copolímeros de Pani∕TMM 

 Foram realizadas duas sínteses, em diferentes condições de reação 

obtendo-se destes dois copolímeros de anilina com trimetilolmelamina, fonte de 

melamina.  

A síntese do copolímero obtido ocorreu da seguinte forma. O TMM foi 

dissolvido em 300 mL, de álcool etílico P.A. e adicionado a 200 mL de álcool no 

qual fora dissolvido anilina (20 mL), obtendo-se então, 500 mL de solução 

anilina e TMM. 

Foram preparadas outras duas soluções: uma contendo persulfato de 

amônio (11,52 g) para 50 mL de água e a outra contendo 13,52 mL de ácido 

sulfúrico em 50 mL de álcool. Essas duas soluções foram misturadas. 

A síntese do copolímero foi realizada a frio, na temperatura de 10 ºC. A 

solução da mistura de anilina e trimetilolmelamina foi colocada inicialmente sob 

agitação constante, em banho de gelo até que a temperatura de 10 ºC fosse 

atingida e logo após a solução de persulfato de amônio e solução alcoólica foi 

adicionada gota a gota durante 80 min.  

O produto obtido nessa primeira etapa da síntese foi então lavado com 

acetona e logo após colocado sob agitação com solução de hidróxido de 

amônio 0,1 mol L-1 por um período de 24h, onde obteve-se um produto com 

características de base esmeraldina. O material foi colocado em estufa a 50 por 

um período de 6h. A Figura 2 (a) mostra o produto final obtido nesta etapa. 

Na segunda síntese do copolímero, denominado de Pani/TMM2, 

dissolveu-se a trimetilolmelamina em 300 mL de álcool e misturou-se essa 

solução com uma solução de anilina a 200 mL de álcool. A solução de 

persulfato de amônio (20 mL) foi então adicionada à solução alcoólica, sendo 
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que ácido sulfúrico P.A, foi adicionado a esta, gota a gota, por 25 min. Essa 

corresponde à primeira etapa de polimerização de dois monômeros.  

 O produto obtido após 2h de reação à agitação constante foi então 

lavado com acetona e posteriormente lavado com solução de hidróxido de 

amônio 0,1 mol L-1. Ao final dessa etapa o material foi seco em estufa, durante 

aproximadamente 6 h na temperatura de 50 ºC. Após essa etapa, seguiu-se a 

caracterização dos materiais.  

 

Figura 5- Síntese dos copolímeros (a) Pani∕TMM1 e (b) Pani/TMM2. 

  

Fonte. autora, 2015. 

 

2.5 Métodos de Caracterização 

 Após as sínteses, as amostras foram caracterizadas pelas técnicas de 

UV-vis, Infravermelho, Espectroscopia de RAMAN, Análise Térmica (TGA e 

DSC) e Impedância Elétrica por Corrente Alternada.   

 Nas análises na Região do UV-Vis, foi utilizado aparelho 

ESPECTROFOTÔMETRO VARIAN CARY 300, numa faixa de varredura de 

200 a 800 nm.  

 Nas análises de FT-IR, utilizou-se um equipamento de marca 

BRUCKER, modelo VERTEX 70, ATR, software OPUS a 19 °C e umidade 

a b 
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abaixo de 50%, na região de 400 - 4000 cm-1 com margem de erro de 4 cm-1 e 

64 varreduras.  

 A Espectroscopia de Raman foi realizada em equipamento BROOKER 

SENTERRA MICRORAMAN, na região de 300 a 1500 cm-1.  

As análises de MEV, em equipamento JEOL 6360LV equipado com 

sistema de detecção de raios-X.  

As medidas elétricas AC foram feitas utilizando Espectroscopia de 

Impedância, SOLARTRON, modelo Impedance / Gain – phase Analyser SI 

1260 e uma placa, SOLARTRON, modelo Dielectric Interface 1296, com AC 1V 

e DC 0V, com medições de amplitude de 100 mV, frequência de 1 Hz a 106 Hz 

e tensão aplicada.  

A Análise Termogravimétrica (TGA) e Calorimetria Diferencial 

Exploratória, em equipamento SDT Q600 V20.9 BUILD 20, utilizando-se 

aproximadamente 5 mg e aquecida a partir de 10 - 600 °C, com razão 

10°C/min. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a síntese dos copolímeros de anilina∕ TMM, os materiais de partida, 

Melamina e Trimetilomelamina (TMM) e a Polianilina pura (Pani), bem como os 

dois copolímeros sintetizados foram submetidos às diferentes análises de 

caracterização.  

 

3.1 Espectrometria de Absorção Molecular no Ultravioleta/Visível 

As análises de UV-Vis foram realizadas a fim de observar as principais 

transições referentes aos diferentes componentes das amostras. A Figura 3, 

apresenta as principais transições observadas tanto para a Melamina, a 

Trimetilolmelamina, Pani e dos copolímeros de Pani/TMM1 e Pani/TMM2. 

 



51 

300 400 500 600 700 800 900

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

600

327

336

325

625

 

 

A
b

so
rb

â
n

ci
a

Comprimento de Onda (nm)

 Pani

 Pani/TMM1

 Pani/TMM2

625

327

265

200 250 300 350 400 450 500 550 600

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

A
b

so
rb

â
n

ci
a

203

 

 

Comprimento de Onda (nm)

 Trimetilomelamina

 Melamina
233

Figura 6- (a) Comparação do UV-vis da Melamina e Trimetilolmelamina e (b) 

comparação entre Pani Pura, Pani/TMM1 e Pani/TMM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 

 

Como apresentado na Figura 3 (a), a melamina absorveu luz na região 

do UV em 203 nm e a Trimetilolmelamina em 233 nm. Woravith Chansuvarn 

(2013) relatou em seu artigo sobre a detecção de melamina no leite, que esta 

possui um pico máximo de absorção em 202 nm e esta é referente à transição 

n - π* do anel de triazina. Desta forma não é observado, nesta análise, 

diferenças significativas de região de absorção entre a melamina e o TMM. 

Em relação às análises de UV-vis de polianilina e dos copolímeros, 

Pahovnik (2013), afirma em seu trabalho que a polianilina absorve luz na faixa 

relativa à luz visível, sendo-se possível observar a presença de duas bandas 

características desse polímero; uma na região de 330, intensa, referente à 

transição π – π* das unidades de anéis benzênicos e outra entre 630 nm, 

relativa à transição de cargas n – π* de elétrons dos anéis benzênicos para 

anéis quinoides.  

a b 
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Nas análises realizadas, de Polianilina pura e dos dois copolímeros, 

observou-se absorções característica de polianilina nessas duas regiões. Para 

a Pani pura e o copolímero de Pani/TMM1, a primeira banda em 327 nm e a 

segunda em aproximadamente 625 nm, estão em concordância com os 

resultados encontrados. Para os copolímeros estudados, na primeira síntese 

(Pani∕TMM1) observa-se esses dois eventos, em 325 e 627 nm, com picos que 

apresentam uma maior absorção em relação à polianilina pura.  

Com relação ao segundo copolímero (Pani/TMM2), observou-se um pico 

em 265 nm, característico do monômero melamina, que se refere à transição n 

- π* da triazina. Foi observado também outros três de picos referentes à Pani, 

com deslocamentos para menores regiões (325 nm, 336 nm e 600nm), com 

diminuição significativa de absorção em toda a região da análise, como pode 

ser observado na Figura 3(b).  

Cabe salientar neste ponto que, o aparecimento de um ombro em 

aproximadamente em 336 nm, correspondente à transição  π – π* das 

unidades de anéis benzênicos, indicando a presença de polianilina no estado 

esmeraldina e está relacionado ao grau de polimerização da anilina 

(TRCHOVÁ, 2012; IBRAHIM, 2012). 

De acordo com a análise realizada, é possível supor que na segunda 

síntese obteve-se um copolímero, de Pani/TMM2, com características de 

polimerização de ambos monômeros e predominância de polimerização de 

Melamina No entanto, ocorre uma diminuição da absorção nas regiões que 

características de Polianilina e o aparecimento dessas transições em 

comprimentos de onda menores, o que pode ser explicado pelo fato de que 
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nessas condições de síntese ocorreu uma polimerização de melamina maior 

que a de Pani.  

Para o primeiro copolímero observa-se um aumento na absorbância, em 

relação à polianilina pura, visto que em massas iguais, a solubilidade deste é 

bem melhor, essa síntese não possui diferenças significativas com respeito às 

transições e há possibilidade de polimerização maior de Polianilina. 

 

3.2 Análise de Infravermelho 

 Os resultados obtidos das análises das amostras de Melamina e da 

Trimetilolmelamina (TMM) estão apresentados na Figura 4. 

 

Figura 7- Análise de FT-IR da Melamina e trimetilolmelamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. autora, 2015. 

  

 No gráfico de infravermelho da amostra de melamina pode-se observar 

os picos de absorção característicos dos grupamentos presentes no composto 

como absorção de anel do benzeno e de aminas secundárias. Picos de 
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absorção em 3470 cm-1 são característicos de deformação axial de (N-H) 

assimétrica de amina secundária e absorções na região de 3420 cm-1 são 

característicos de deformação simétrica de amina secundária. Absorção em 

1651 cm-1 corresponde a estiramento (–C=N-) em anel triazino das unidades de 

melamina (MAUER, 2009; PESSOA, 2001).  

 Absorções em 1032 cm-1 correspondem a estiramento de (C–H) de anel 

aromático 1,4 dissubstituído no plano e 815 cm-1 são correspondentes a 

estiramento (C–H) de anel aromático 1,4 de dois átomos de hidrogênio 

adjacentes fora do plano. Ainda é possível observar uma pequena absorção 

em 467 cm-1 que corresponde à deformação em quinoides (DING, 2012). 

Absorções em 769 cm-1, 732 cm-1, 615 cm-1e 582 cm-1 são correspondentes a 

estiramentos de (-C-N-C-) (PAHOVNIK, 2013). 

 O produto da reação de metiolação, a trimetilolmelamina, também foi 

submetida à análise de infravermelho, a fim de observar a mudança após a 

reação de substituição de grupos aminas por grupamentos hidroxila.  Na Figura 

3, o TMM, apresenta as principais mudanças nas absorções.  

 Na região de 3340 cm-1 foi observado uma banda larga de absorção 

correspondente à ligação O-H. Essa banda confirma a principal mudança 

ocorrida na estrutura da melamina, a substituição por grupos (O-H) que, por 

sua vez, possibilita que esse novo material seja solúvel em diversos solventes 

orgânicos, tais como, álcool, acetona, entre outros como afirmado por  

PESSOA (2001). Outras regiões como em 1180 cm-1, 812 cm-1 e 593 cm-1 são 

picos com caraterísticas semelhantes às que ocorrem na melamina, 

relacionadas à estiramento (-C-N-C-).  
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 Conforme abordado por Devendrappa et al (2005) para a polianilina pura 

é possível observar absorções características de  anel benzeno e quinóides 

nas regiões de 3400 cm-1 correspondentes à vibração de deformação axial de 

(N–H) assimétrica de aminas secundárias e vibração de deformação axial de 

(N–H) simétrica de aminas secundárias.   

 Absorções em 1600 cm-1 é relativa a estiramento (N=Q=N) do nitrogênio 

quinoide. Em 1500 cm-1 refere-se a estiramento de (C=C) de nitrogênio 

benzenóide, em 1300 cm-1 a estiramento (C-N) de aminas aromáticas. Em 1378 

cm-1 é atribuído a unidades alternadas de quinoides-benzenóide-quinóide 

(QBQ, QBB, BBQ). Em 1170 cm-1 corresponde a absorção de ligação dupla de 

(B-(NH+)) formada durante o processo de protonação. Absorção em 823 cm-1 é 

referente a torção fora do plano do anel 1,4 disubstituído fora do plano. Em 691 

cm-1 corresponde a deformação de anel aromático (JAIN, 2014). 

 Pode-se observar que os espectros de Pani e copolímeros apresentaram 

absorções características deste polímero na forma de base esmeraldina, 

principalmente nas regiões de 3400 cm-1. Os principais picos de absorção 

encontram-se expostos na Tabela 2.  

Com relação à síntese de Pani/TMM1, pode ser observado que houve 

um pequeno deslocamento para uma menor região, em 3400 cm-1, 

característico de estiramento de aminas secundárias. Na segunda síntese em 

Pani/TMM2 observou-se que não houve deslocamento, no entanto, ocorreu um 

considerável aumento da absorbância em todas as regiões, de acordo com o 

apresentado na Figura 5.  
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Figura 8 - Bandas de absorção da polianilina em comparação com os da 

Trimetolomelamina,  Pani/TMM1 e Pani/TMM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 

 

3.3 Espectroscopia de Raman 

A análise de espectroscopia de Raman foi realizada para a melamina e a 

trimetilolmelamina a fim de confirmar as análises de FT-IR já realizadas 

anteriormente. Na Figura 6 é apresentado os gráficos das amostras de 

Melamina e Trimetilolmelamina. 
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Figura 9- Comparação entre os espectros Raman da Melamina e do 

Trimetilolmelamina.  
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Fonte: autora, 2015. 

 

  Nessa análise pode-se observar os principais picos relacionados tanto à 

melamina e a modificação ocorrida na reação de formação da 

trimetilolmelamina com diferenças como, por exemplo: o desaparecimento do 

pico em 220 cm-1, na TMM; a diminuição da intensidade dos picos em toda a 

região analisada, principalmente no pico em 675 cm-1, característico do anel de 

melamina; o desdobramento do pico da melamina em 378 cm-1 para 

aparecimento de dois picos nas regiões de 345 cm-1 e 415 cm-1 na TMM e o 

deslocamento do pico de 1443 cm-1 da melamina para maior região em 1457 

cm-1 no TMM. A Tabela 4 demonstra os principais picos e suas características, 

que se mostraram de acordo com a literatura (CHAN, 2008; SCHEEPERS, 

1993; PHABHAHARAN, 2014). 

Na Figura 7 encontram-se expostos os resultados da análise de 

Espectroscopia de Raman da Polianilina, bem como do copolímero de 
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Pani/TMM1 e Pani/TMM2, a fim de comparação entre as duas amostras, bem 

como observar picos de intensidade que se baseiam no infravermelho e 

possam comprovar a estrutura do copolímero característico de Pani. Não é 

possível nessas duas amostras observar diferenças nas regiões em que foi 

realizada a análise (250 a 1500 cm -1). O que pode-se concluir  que os picos 

apresentaram maior intensidade na síntese de Pani que em Pani/TMM1, 

fenômeno que pode ser explicado pela diminuição da interação entre as 

cadeias (SILVA, 2005). Para o copolímero de Pani/TMM2 não foi possível 

observar picos de intensidade no espectro de Raman e que esta amostra 

apresentou ... . A Tabela 4 seguinte apresenta um resumo das atribuições dos 

picos. 

 

Figura 10 - Comparação entre os espectros Raman do polímero PAni e dos 

copolímeros Pani/TMM1 e Pani/TMM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 
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3.4 Análise Térmica TGA e DSC 

A análise térmica da Polianilina pura, bem como dos copolímeros foi 

realizada a fim de demonstrar a estabilidade térmica destes materiais. A Figura 

8 demonstra os principais eventos térmicos associados às amostras. 

  

Figura 11. Análise Termogravimétrica de Melamina, Trimetilomelamina 

Polianilina e copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 

 

 A análise térmica realizada para a trimetilolmelamina mostrou estar de 

acordo com estudos realizados por Leidl (2005), em que demonstraram que a 
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Após essa temperatura, ocorre a degradação do polímero através de reações 

de pirólise e cisão total da estrutura do polímero (Devallencourt, 1995; Yuan, 

2007). Na análise realizada, a melamina apresentou uma estabilidade térmica 

até aproximadamente a temperatura de 270ºC e logo após ocorreu a 

degradação rápida do anel melamínico, como apresentado na Figura 8.  
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 A polianilina, na análise de TGA, segundo inúmeros relatos existentes na 

literatura científica, apresenta dois principais estágios de degradação térmica. 

O primeiro evento ocorre em torno de aproximadamente 100ºC, 

correspondente à evaporação de água residual. Na análise, esse evento foi 

observado em torno de 72 ºC (CAKMAK, 2005).  

 O segundo estágio de degradação de Polianilina ocorre na faixa de 

temperatura de 150 a 250 ºC, e está correlacionado à decomposição térmica 

de oligômeros provenientes da própria síntese e devido à volatilidade do ácido 

utilizado, bem como da perda de solventes, que comumente são utilizados no 

preparo de amostras de filmes.  

 Cabe salientar que, no presente estudo, as análises foram realizadas em 

amostras sólidas (pó) das sínteses, portanto, o segundo estágio de 

degradação, aqui observado, deve-se, apenas, à decomposição dos 

oligômeros da síntese realizada. O segundo estágio de decomposição foi 

observado na temperatura de aproximadamente 167-250ºC. Após essa etapa, 

como demonstrado pela análise de TGA, segue-se a etapa final de degradação 

total de Pani, a queima total do material, na faixa de temperatura de 393ºC 

(CHEN, 2002). 

 Como visto no gráfico da Figura 8, a primeira etapa de degradação para 

a Pani/TMM1, também ocorreu inicialmente na faixa de 71 ºC. A segunda 

etapa, na faixa de temperatura 150-250ºC e um máximo de perda de massa 

em apenas 500ºC. Esta, de acordo com a análise realizada, apresenta-se mais 

estável, frente ao processo de degradação térmica, pois como visto na Figura 

8, apresenta uma perda de massa de apenas 30% em toda a faixa de 

temperatura da análise realizada.  
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 Com relação ao copolímero Pani/TMM2, observou-se nesta análise, um 

comportamento intermediário entre o de Pani e da Melamina, com etapas de 

degradação térmica bem definida. A primeira etapa é observada em 70ºC, a 

segunda em aproximadamente 260ºC e a terceira em 350ºC com maior perda 

de massa, aproximadamente 50% no total. 

 A melamina, nas análises de DSC (Figura 9) apresentou um único 

evento exotérmico em 350ºC, referente à decomposição total do anel 

melamínico aromático (ALIC, 2012; SALUAN, 2008). As análises de DSC das 

amostras foram realizadas a fim de constatar os principais eventos térmicos 

associados à degradação de Pani bem como dos copolímeros.   

 

Figura 12. Análise Calorimetria Exploratória Diferencial da Melamina, 

Trimetilomelamina Polianilina e copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 
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dois últimos eventos endotérmicos foram observados na faixa de temperatura 

de 150-250 ºC e entre 350-400ºC e são relacionados à perda de constituintes 

do polímero devido à queima do material (RODRIGUES, 2001). Para os dois 

copolímeros esses eventos foram observados como, também, sendo 

endotérmicos com o copolímero de Pani/TMM2 apresentando menor fluxo de 

calor. 

 

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Na Figura 10, é apresentado as imagens de Microscopia Eletrônica de 

Varredura para as amostras de trimetilolmelamina, Pani, Pani∕TMM1 e 

Pani∕TMM2, que foram submetidas a esta análise, a fim observar a morfologia 

superficial e cristalinidade desses diferentes materiais e comparar as principais 

modificações devido às sínteses de copolimerização. 

Vários autores, como Kulkarni (2007), p. 1622 e Hatamzadeh (2013) p. 

1027, e inicialmente Mattoso (1996), p. 389, em seus estudos sobre a 

morfologia da polianilina, relataram que as condições de síntese, pH, dopagem 

e tempo de reação alteram significativamente a morfologia deste polímero e 

quando o material apresenta uma estrutura organizada, sem defeitos 

superficiais, cristalina, ocorre o favorecimento do transporte das cargas e, 

assim espera-se que ocorra um aumento considerável na condutividade 

elétrica do material. A Figura 10(b) revela para a morfologia composta 

semigranular de polianilina, em algumas regiões podendo ser observado 

pequenos grãos (KULKARNI, 2007). 

Diferentemente da polianilina, pode-se observar que a melamina, na 

Figura 10(a), possui uma morfologia superficial compactada (ALIC, 2012; 
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NEMANIC, 2014). Nas imagens dos copolímeros (Figura 10 c e d), observou-se 

que há, em consequência da copolimerização, uma deposição da melamina 

sobre a superfície de Pani. A Figura 10c, apresenta-se como uma estrutura 

diferenciada, em que há perda de semelhança estrutural relativa à Pani e 

Melamina. 

  

Figura 13 - MEV da (a) trimetilolmelamina, (b) Pani, (c) Pani∕TMM1 e (d) 

Pani∕TMM2. 

 

 

 

Fonte: autora, 2015 

3.6 Impedância Elétrica AC  

Observou-se nesta análise que as amostras de Pani encontram-se 

desprotonadas, devido à elevada resistividade apresentada, em torno de 109 Ω, 

conforme visto na Figura 10.  

A B C D 
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Figura 14. Componente real (Z’) da Impedância Complexa da PANI e dos 

copolímeros Pani/TMM1 e Pani/TMM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2015. 

 

No entanto, observa-se na Figura 12 que, quando as amostras são 

dopadas com ácido clorídrico, ocorre uma diminuição do valor de impedância, 

tanto na Polianilina pura, observado na ordem de 101 Ω, quanto para o 

copolímero de Pani/TMM1, sendo este valor na ordem de 103 Ω. Este fato 

deve-se à alta resistividade do anel melamínico presente, em consequência da 

síntese de copolimerização (JAIN, 2014; DEEP, 2014).  
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Figura 15. Componente real (Z’) da Impedância Complexa da PANI e dos 

copolímeros Pani/TMM1 e Pani/TMM2, dopadas com ácido clorídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o copolímero de Pani/TMM2, quando dopado, apresenta o 

valor de 109 Ω e um decrescimento desse valor, durante o intervalo de análise 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas análises de FT-IR pode-se observar que a principal finalidade da 

modificação da estrutura química da Melaminna foi realizada devido às 

mudanças observadas nas bandas de absorção relativas aos grupamentos 

aminas nas regiões de 3470 e 3420 cm-1 para grupos hidroxila (3344 cm-1). 

Nas análises de Raman pode-se confirmar o que foi observado no 

infravermelho na região de 250 a 1500 nm, e diminuição da intensidade destes 

quando comparados o copolímero Pani/TMM1 à Pani. Nas análises de UV-vis 

foi possível verificar nos copolímeros bandas de absorção características de 

anéis quinoides e benzenóides, e na Pani/TMM2 foi possível de observar a 

banda característica de melamina em 265 nm.  

 Na análise de MEV demonstrou-se a morfologia dos materiais com 

características de considerável aumento da cristalinidade. Observou-se que há, 

em consequência da copolimerização, uma deposição da melamina sobre a 

superfície de Pani 

 Na Análise Térmica, a melamina apresentou uma estabilidade térmica 

até aproximadamente a temperatura de 270ºC e logo após foi observado a 

degradação rápida do anel melamínico. Com relação à Polianilina, observou-se 

as principais três etapas de degradação da Polianilina, inicialmente em 72ºC, a 

segunda etapa entre 150-250ºC e etapa final em 393ºC. O copolímero de 

Pani/TMM!, apresentou-se mais estável, frente ao processo de degradação 

térmica, com  uma perda de massa de apenas 30% em toda a faixa de 

temperatura da análise realizada e o copolímero Pani/TMM2, apresentou, um 

comportamento intermediário entre o de Pani e da Melamina, com etapas de 

degradação térmica bem definidas. As análises de DSC serviram para 
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demonstrar os principais eventos associados às diferentes amostras nas 

temperaturas de degradação através da queima destes componentes das 

amostras. 

 Nas análises de Impedância Elétrica foi possível observar uma 

diminuição do valor de impedância tanto para a polianilina quanto para os dois 

copolímeros, fato que pode estar associado à alta resistividade do anel 

melamínico, sendo que o copolímero de Pani/TMM2 demonstrou maior valor de 

impedância quando dopado. Finalmente observou-se nesses copolímeros 

características em que constata-se a polimerização concomitante de Polianilina 

e da Melamina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo realizado, foi possível demonstrar na revisão realizada, os 

principais fatores que estiveram relacionados à evolução das metodologias de 

polimerização da anilina, partindo-se do conhecimento de diversos 

mecanismos de modificação da morfologia da polianilina.  

 Foi demonstrado que o aumento do número de trabalhos desenvolvidos 

relacionados à oxidação da anilina teve como resultados o considerável 

aumento do número de aplicações. Como demonstrado, a Pani é um polímero 

bastante promissor, tendo em vista todas essas características apresentadas e 

discutidas na revisão. Na pesquisa realizada, mostrou-se que ainda há 

aspectos recentes de investigação como a copolimerização com monômeros e 

também outros metais, que possibilitam o crescimento de pesquisas. 

 No trabalho realizado em laboratório, observou-se através das análises 

de FT-IR, UV-vis, MEV, Raman e Impedância Elétrica, a polimerização 

concomitante de Polianilina e da Melamina em ambos copolímeros, com 

copolímero de Pani/TMM2 apresentando características de Melamina 

superiores às de Polianilina.  

 


