
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO 

DOUTORADO ASSOCIADO EM QUÍMICA UEL/UEPG/UNICENTRO 

 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - DEQ 

 

 

 

 

Compósitos funcionais de polímeros condutores com 

magnetita: Síntese, caracterização e aplicação. 

 

 

 

 

 

CAROLINE ZANOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava 

2021 

 

 

 



2 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO 

DOUTORADO ASSOCIADO EM QUÍMICA UEL/UEPG/UNICENTRO 

 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA - DEQ 

 

 

   

 

Compósitos funcionais de polímeros condutores com 

magnetita: Síntese, caracterização e aplicações. 

 

 

CAROLINE ZANOTTO 

 

 

Tese de doutorado apresentado à 

Universidade Estadual do Centro-

Oeste.  

Área de concentração: Química 

Inorgânica 

 

 

 

Orientadores:  

Prof. Dra. Eryza Guimarães de 

Castro - UNICENTRO 

Profa. Dra. Patrícia Teixeira 

Marques - UTFPR Campus Pato 

Branco 

 

 

 

Guarapuava 

2021 



3 
 

CAROLINE ZANOTTO 

 

COMPÓSITOS FUNCIONAIS DE POLÍMEROS CONDUTORES COM 

MAGNETITA: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO 

 

Tese apresentada à Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, como parte das 

exigências do Programa de Pós-

Graduação em Química, para a obtenção 

do título de Doutor. 

Aprovado em 21  de julho de 2021. 

Profª. Drª. Marcela Mohallem Oliveira  – UTFPR/Curitiba 

 

Profª. Drª.  Mariana de Souza Sikora – UTFPR/Pato Branco 

 

Prof. Dr. Edson Nossol – UFU 

 

Prof. Dr. Rafael Marangoni – Unicentro 

 

 Profª. Drª. Patricia Teixeira Marques -  Coorientadora 

 

Profª. Drª.  Eryza Guimarães de Castro – Orientadora 

 

 

GUARAPUAVA-PR 2021 



4 
 

CATALOGAÇÃO  

 

 

 
 
 
 
 
 

        Catalogação na Publicação 
               Rede de Bibliotecas da Unicentro 
  

Zanotto, Caroline 
Z33c Compósitos funcionais de polímeros condutores com magnetita: síntese, 

caracterização e aplicações / Caroline Zanotto. – – Guarapuava, 2021. 
 xiv, 82 f. : il. ; 28 cm 

  
 Tese (doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Programa 

de Pós-Graduação em Química. Área de concentração: Química Inorgânica, 

2021. 

  
       Orientadora: Eryza Guimarães de Castro 
       Coorientadora: Patrícia Teixeira Marques 

       Banca examinadora: Rafael Marangoni, Mariana de Souza Sikora, 
Edson Nossol, Marcela Mohallem Oliveira 
        

 Bibliografia 

  
     1. Óxido de Ferro. 2. Polianilina. 3. Química verde. I. Título. II. Programa 

de Pós-Graduação em Química. 

  

                                                                                                                CDD 546 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... “gente grande de verdade sabe que é pequena e, por isso mesmo, 
cresce” ... 

Faça seu melhor na condição que você tem, enquanto você não 
tem condições melhores, de fazer ainda melhor! 

Mario Sergio Cortella. 

  

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela sabedoria, humildade e perseverança de nunca desistir, mesmo que 

a jornada foi difícil e por ter iluminado meu caminho até aqui. 

Agradeço a professora Dra. Eryza Guimarães de Castro, minha orientadora, por ter 

aceitado guiar-me nessa jornada acadêmica em 2015 quando iniciei o mestrado, que soube 

entender e aceitar minha jornada e confiou em mim. Mesmo sabendo que não 

disponibilizaria um tempo maior na minha rotina diária para a pós graduação, resolveu 

dar-me uma chance, me acolheu junto à UNICENTRO e me orientou durante 2 anos de 

mestrado e 4 longos anos de doutorado, tendo paciência e me auxiliando naquilo que foi 

necessário. Obrigado por tudo! Pelo tempo em me ajudar, em ler meus manuscritos, entre 

outras tantas coisas que cabem a um orientador. Você foi muito importante na minha 

formação. Não sei que rumo o destino me guiará daqui para frente, mas já sinto falta de 

falar contigo, de te avisar: “professora eu ainda existo”, estou aqui trabalhando no 

laboratório, estou aqui escrevendo, está difícil, mas uma hora sai algum esboço. Meu mais 

profundo e sincero, MUITO OBRIGADO!  

Agradeço a minha orientadora Dra. Patrícia Teixeira Marques, que também aceitou 

confiar em mim e me orientar em mestrado e doutorado, pela UTFPR, fazendo uma 

parceria para que fosse possível eu utilizar laboratório na cidade onde eu resido. Sem essa 

parceria seria inviável pelo tempo, pela distância e pelo financeiro fazer minha pesquisa. 

Você foi muito importante para mim, sempre me ajudando, nunca deixando de me atender 

quando precisei. Obrigado pelas conversas de incentivo, por sempre estar presente. 

MUITO OBRIGADO!  

Um orientador não é apenas científico, não é apenas aquele que sabe nos auxiliar em tudo 

que envolve o cientifico, é ser humano, é saber aceitar que nem todos os alunos dedicam-

se exclusivamente para a pós graduação, alguns tem força de vontade e dedicação 

suficiente para fazer um mestrado, um doutorado, trabalhando e vivendo uma vida 

normal. A vocês gratidão por confiarem em mim. Vocês foram as melhores orientadoras!   

Agradeço muito meu esposo Jaime, que foi meu apoio emocional e financeiro em muitos 

momentos nesses longos anos. Foi necessário me ausentar, abrir mão de momentos juntos 

para que pudesse seguir em minha jornada acadêmica. Obrigado meu amor por todo o 

apoio e carinho comigo nesses momentos. Você juntamente com as outras pessoas da 



7 
 

minha família, meu pai Ângelo, minha mãe Iraci, meus irmãos Ângela e Fernando, são 

muito importantes para mim, por isso meu agradecimento é especial.    

Obrigado ao professor Rafael Marangoni, por sempre aceitar ser banca de meus trabalhos 

e pelas suas contribuições. 

Obrigado a professora Mariana Sikora por emprestar seus equipamentos e estar sempre 

disposta a me ajudar.  

Agradeço a Neusa da secretaria acadêmica que sempre esteve disposta a ajudar com a 

parte burocrática e sempre me deu a assistência que precisei.  

Agradeço a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a realização e 

concretização da minha jornada. 

À todos GRATIDÃO! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

SUMÁRIO 
 

Sumário 
Capitulo 1 ............................................................................................................................. 16 

Introdução e objetivos ............................................................................................................... 16 

Capitulo 2 ............................................................................................................................. 21 

Revisão bibliográfica ................................................................................................................. 21 

2.1 Óxidos de Ferro: Magnetita .............................................................................................. 22 

2.2 Polímeros Condutores: Polianilina .................................................................................... 25 

2.3 Compósitos Pani/Fe3O4 e aplicações. ................................................................................ 28 

2.4 Química verde ................................................................................................................... 30 

Capitulo 3 ............................................................................................................................. 32 

Síntese, Caracterização e estudo dos materiais ...................................................................... 32 

3.1 EXPERIMENTAL .................................................................................................................. 33 

3.2.1 – Síntese das amostras de magnetitas (Mag 01, Mag 02, Mag 03 e Mag 04) ......... 34 

3.2.2 Síntese das amostras de Pani e  compósitos  (Pani-Mag 01, Pani-Mag 02 e Pani-

Mag 1E) ............................................................................................................................... 36 

3.2.3 Analise na perspectiva da Química Verde ................................................................ 38 

3.2.4 Caracterizações .......................................................................................................... 39 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................................................. 40 

3.3.1 Resultados magnetita (Fe3O4) ................................................................................... 40 

3.3.2 Resultados Pani-Mag 01 ............................................................................................ 46 

3.3.3 Resultados Pani-Mag 02 ............................................................................................ 52 

3.3.4 Resultados Pani-Mag 1E ............................................................................................ 64 

Conclusão ................................................................................................................................ 75 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 76 

ANEXOS .................................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Resumo 

Este estudo apresenta a produção de compósitos formados entre Polianilina e 

Magnetita (Pani-Mag) visando rota sintética fácil, simples e mais econômica, analisando 

parâmetros que contemplam satisfatoriamente os princípios da química verde para 

mostrar o quão ambientalmente sustentável e economicamente interessante esse novo 

material pode ser. A produção de novos materiais para aplicação tecnológica também 

precisa ser focada em menor geração de resíduos, e maior sustentabilidade.  Pensar em 

procedimentos químicos mais limpos, com baixa geração de resíduos, menor consumo de 

matéria-prima e energia, tem representado um desafio crítico ao desenvolvimento de 

dispositivos tecnologicamente sofisticados para o desenvolvimento de sensores 

eletroquímicos ou capacitores eletrônicos. 

Pensando nessas premissas, para a síntese dos materiais foram realizadas 

adaptações nas rotas descritas pela literatura, produzindo 3 materiais compósitos 

diferentes designados como Pani-Mag 01 e Pani-Mag 02. Estudos prévios e resultados 

preliminares selecionaram 2 amostras de magnetita para dar continuidade a segunda etapa 

da síntese, que foi a formação do compósito com Pani. Para o terceiro material, Pani-

Mag 1E, buscou-se uma síntese em uma única etapa precipitando a magnetita diretamente 

nas cadeias da Pani.  

Como resultados para Pani-Mag 01, em que se realizou a síntese com agitação 

menos vigorosa, através de agitador mecânico construído pela doutoranda com materiais 

alternativos, observou-se formação de material característico ao compósito em questão. 

Isso foi confirmado pelas análises de espectros de FTIR, DRX, MEV.  

Pelos resultados das análises do compósito Pani-Mag 02, os espectros de FTIR e 

DRX confirmam que ocorreu interações mais intensas entre as fases poliméricas e as 

partículas de óxido potencializando para aplicações. A magnetização por saturação 

resultou em um valor de 33,5 emu g-1, sendo compatível com valores de referência na 

literatura para compósitos Pani-Mag. Os testes eletroquímicos indicam um material 

eletroquimicamente estável com potencial para ser aplicado como sensor eletroquímico 

na determinação de ácido ascórbico em solução. Pelas análises da métrica da química 

verde, ambos os compósitos apresentaram IPE de 65%, sendo satisfatório para alguns 

critérios pré estabelecidos. 

O compósito Pani-Mag 1E apresentou características espectroscópicas, estruturais 

e morfológicas de um compósito característico de Pani-Fe3O4, bem evidenciadas por 
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difratometria de raios X e dados de medição magnética. O valor de magnetização no 

campo não saturante B = 20 kOe foi de 1,57 emu g-1. A análise da síntese sob os 

princípios da química verde, resultou em um índice de preenchimento de estrela IPE 

(Índice de Preenchimento de Estrela) de 60%, que atende aos princípios de segurança e 

indica quais aspectos ainda estão em aberto para melhorar ainda mais a rota sintética. 

Esses compósitos mostraram-se promissores para aplicações em diversas áreas 

como sensores para moléculas de interesse, capacitores entre outros, sendo satisfatório 

para os objetivos desse estudo. 

 

 

Palavras Chave: Polianilina; Química verde; sensor eletroquímico; 

caracterizações. 
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ABSTRACT 

 

This study presents the production of composites formed between Polyaniline and 

Magnetite (Pani-Mag) aiming at an easy, simple and more economical synthetic route, 

analyzing parameters that satisfactorily contemplate the principles of green chemistry to 

show how environmentally sustainable and economically interesting this new material 

can to be. The production of new materials for technological application also needs to be 

focused on less waste generation and greater sustainability. Thinking about cleaner 

chemical procedures, with low waste generation, less consumption of raw materials and 

energy, has represented a critical challenge to the development of technologically 

sophisticated devices for the development of electrochemical sensors or electronic 

capacitors. 

With these assumptions in mind, adaptations were made in the routes described in 

the literature for the synthesis of materials, producing 3 different composite materials 

designated as Pani-Mag 01 and Pani-Mag 02. Previous studies and preliminary results 

selected 2 samples of magnetite to continue the second stage of synthesis, which was the 

formation of the composite with Pani. For the third material, Pani-Mag 1E, a one-step 

synthesis was sought by precipitating magnetite directly into the Pani chains. 

As a result for Pani-Mag 01, in which the synthesis was performed with less 

vigorous agitation, through a mechanical stirrer built by the doctoral student with 

alternative materials, formation of material characteristic to the composite in question 

was observed. This was confirmed by the analysis of FTIR, DRX, MEV spectra. 

From the results of the analysis of the Pani-Mag 02 composite, the FTIR and DRX 

spectra confirm that more intense interactions occurred between the polymeric phases and 

the oxide particles, enhancing applications. Saturation magnetization resulted in a value 

of 33.5 emu g-1, which is compatible with reference values in the literature for Pani-Mag 

composites. Electrochemical tests indicate an electrochemically stable material with the 

potential to be applied as an electrochemical sensor in the determination of ascorbic acid 

in solution. Regarding the Pani-Mag 01 composite, it showed more satisfactory results. 

For the analysis of the metric of the green chemistry, both composites presented IPE of 

65%, being satisfactory for some pre-established criteria. 
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The Pani-Mag 1E composite showed spectroscopic, structural and morphological 

characteristics of a characteristic Pani-Fe3O4 composite, well evidenced by X-ray 

diffractometry and magnetic measurement data. The magnetization value in the non-

saturating field B = 20 kOe was 1.57 emu g-1 which is potentially suitable for applications 

in electrochemical devices, adsorption of contaminants or capacitors. The construction of 

the metric tables of synthesis, according to the Green Star criteria, to classify all chemical 

substances, regarding their risks to the environment, human health and physicists, resulted 

in an IPE star fill index of 60%, which meets safety principles and indicates which aspects 

are still open to further improve the synthetic route. 

These composites proved to be promising for several applications such as sensors for 

molecules of interest, capacitors, among others, being satisfactory for the purposes of this 

study. 

 

 

Key Words: Polyaniline; Green chemistry; electrochemical sensor; characterizations. 
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Compósitos são materiais sintetizados pela mistura de polímeros orgânicos com 

partículas condutoras inorgânicas como metais, óxidos de metais ou fibras de carbono. 

Estudos revelaram que esses materiais apresentam boas características quando unidas as 

duas fases orgânico/inorgânico como melhoria da condutividade elétrica (REDDY, 

2019).  

Os compósitos orgânico-inorgânicos apresentam-se como materiais 

multifuncionais, devido à capacidade de desempenhar múltiplas funções requeridas para 

aplicações modernas. Formados entre polímeros condutores orgânicos e partículas 

inorgânicas variadas, esses materiais conduzem eletricidade devido ao sistema de 

ligações π conjugado, apresentado pelos polímeros semicondutores ou condutores, 

possuindo comportamento metálico ou semicondutor, e boa estabilidade em condições 

ambientes na CNTP (FLEACA, 2016). O objetivo buscado na síntese desses materiais 

compósitos é unir em um único material as propriedades mecânicas, físicas, ópticas, 

condutoras entre outras, de um polímero com óxidos de metais de transição que 

apresentam propriedades distintas como o magnetismo, resultando em um híbrido de alto 

desempenho para aplicações tecnológicas (KANGO, 2013) (MALLAKPOUR, 2016).  

Dentre os polímeros condutores, a Polianilina (Pani) merece destaque devido às 

propriedades únicas como condutividade elétrica, baixo custo de obtenção e preparo 

através de diversas rotas sintéticas (SHALINI, 2016), (WANG, 2020). Seu uso vasto se 

deve principalmente a facilidade do processo de dopagem/desdopagem e polimerização 

durante a etapa de síntese e propriedades eletroquímicas interessantes para dispositivos 

eletroquímicos, por exemplo (RATUCHNE, 2018).  

Além de que em condições ambientes pode ser armazenada e preservada suas 

características com facilidade, apresenta boa resistência à corrosão (SHALINI, 2016). A 

Polianilina coexiste em três estados de oxidação distintos: forma completamente reduzida 

– leucoesmeraldina, e as formas oxidadas: – Pernigranilina (50% dos anéis oxidados), e 

forma condutora – esmeraldina (25% dos anéis benzênicos oxidados). Esse último é o 

estado de oxidação desejado, em que a Polianilina apresenta suas propriedades 

condutoras, determinantes para sua aplicação (FERREIRA, 2011), (CASTRO, 2004). 

Devido a essas versatilidades torna-se notória diante de outros polímeros. Uma 

desvantagem da Pani é sua processabilidade ser limitada e busca-se com a formação do 

compósito potencializar as suas características, visando melhorar a estabilidade química, 

o que resultará em maior potencial para as diversas aplicações citadas na literatura. 
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Óxidos metálicos são candidatos promissores em diversas aplicações tecnológicas, 

especialmente como partículas incorporadas na matriz de um polímero, devido a suas 

propriedades. O interesse em estudo de compostos de ferro se deve principalmente pelas 

propriedades magnéticas que possuem (COSTA, 2014) (LI, 2010). 

Dentre os óxidos de metais de transição, um dos mais utilizados é a magnetita 

(óxido de Ferro, Fe3O4) por ser um material magnético. A magnetita Fe3O4 apresenta uma 

transição de fase do estado desordenado para um estado ordenado antiparalelo de spins 

atômicos, o qual fazem com que o material apresente magnetização espontânea em 

temperatura ambiente. Devido a essa propriedade, são possíveis várias aplicações em 

áreas como biomedicina, tratamento de água, catálise, dispositivos eletrônicos, agentes 

de contraste, imobilização de enzimas e proteínas de interesse biológico 

(BEZDOROZHEV, 2019), (FRANSCISQUINI, 2014).  

Uma vasta possibilidade de aplicações tecnológicas de materiais compósitos vem 

sendo observada nas áreas de Química, Física, Engenharias e Biologia, e os avanços nas 

pesquisas favorecem essas aplicações, devido às melhorias nas propriedades estruturais 

que oferecem ao unir em um único material as características de ambos (REDDY, 2019), 

(VARGAS, 2018). Essas características podem ser potencializadas, se a Pani formar 

compósito híbrido com a magnetita (Fe3O4), resultando em um acoplamento sinérgico 

entre as fases orgânica e inorgânica do material, tornando tais compósitos em materiais 

adequados para aplicações, como em capacitores/supercapacitores, (EFTEKHARI, 

2017), (RADHAKRISHNAN, 2011), baterias de armazenamento (BALLARIN, 2019), 

catálise (MIRUSOVIC, 2019), sensores eletroquímicos (SONG, 2107), células solares 

(JUNIOR, 2020) e adsorção de contaminantes ambientais iônicos (POMAROLLI, 2020). 

Na literatura encontram-se inúmeros outros estudos do compósito Pani-Fe3O4 com 

rotas diferentes de síntese e análise de parâmetros e suas influências, caracterização 

química e física e aplicações tecnológicas para esse material promissor. BALLARIN et 

al 2018, sintetizaram microesferas de Pani-Fe3O4 como material multifuncional para 

baterias e obtiveram bons resultados como ânodo para baterias íon-lítio, com melhora de 

estabilidade de ciclagem, que estão associadas as micro/nanoestruturas de Fe3O4 na 

estrutura polimérica. 

PRASANKUMAR et al 2018 sintetizaram Pani-Fe3O4 para performance de 

eletrodo capacitor eletroquímico e foi caracterizado por técnicas físico-químicas, onde 

obtiveram bons resultados de capacitância e estabilidade de ciclagem (5000 ciclos), que 

são características importantes para aplicações em supercapacitores. Baixo custo e síntese 
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fácil também são destaques nessa pesquisa, que tornam o compósito promissor para essa 

aplicação.  

MISUROVIC et al 2019 sintetizaram Pani-Fe3O4 e avaliaram sua aplicabilidade em 

catálise com H2O2, e pelas técnicas de caracterização concluíram que o método é eficaz e 

ambientalmente sustentável podendo substituir catálises com enzimas peroxidases, por 

exemplo. Estudos com rotas sustentáveis estão em destaque e são promissores, pois 

objetivam a redução de reagentes mais agressivos com sínteses mais limpas.   

Esse trabalho fundamenta-se em diversos resultados encontrados na literatura, 

como os citados anteriormente, para materiais dessa classe, partículas de óxidos metálicos 

incorporados na matriz polimérica condutora, com intuito de obter materiais compósitos, 

analisando suas características a serem exploradas para utilização em dispositivos 

eletroquímicos. Além disso, estudos prévios realizados durante a dissertação de mestrado, 

mostraram a viabilidade da síntese desses materiais, além do seu potencial de aplicação 

(ZANOTTO, 2017).  

Os compósitos Pani-Fe3O4 nesse estudo, foram sintetizados através de 

polimerização química por precipitação, devido a simplicidade da rota e do baixo custo, 

com destaque para a geração de resíduos menos agressivos ao ambiente. Caracterizações 

Físico-Químicas e espectroscópicas foram realizadas para analisar as propriedades desses 

materiais e se a formação do compósito resulta em melhora de estabilidade química do 

material, visando evidenciar potencial de aplicações. 

Uma análise utilizando as ferramentas da química verde foi realizada para critérios 

de síntese sustentável, bem como análise de custos para viabilidade, que se justifica pelo 

interesse em sintetizar materiais compósitos sob um planejamento de sustentabilidade da 

rota sintética, dos pontos de vista econômico e ambiental que vigoram o baixo custo de 

obtenção e o relativamente baixo consumo de energia e de reagentes. O foco principal, 

são os materiais que apresentam notáveis características elétricas e ópticas e evidenciem 

que, em perspectiva futura, sejam tecnologicamente promissores e ambientalmente 

sustentáveis, para a exploração comercial (IQBAL, 2018; BATOOL, 2019).). Com menor 

geração de resíduos e menor consumo de matérias primas, como água e energia, 

sustentam a cadeia de produção ambientalmente favorável e com bom retorno econômico 

por ser sustentável (FERREIRA, 2014). 

As rotas sintéticas com a perspectiva das ferramentas da química verde auxiliam na 

preservação ambiental, servem de base conceitual e à prática nos laboratórios de escolas 

da educação básica até universidades e centros de pesquisa, para se chegar, em escala 
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maior, à produção industrial (RIBEIRO, 2010). Nesse trabalho foi apresentado um 

trabalho qualitativo para evidenciar os parâmetros da química verde, alguns autores citam 

em seus artigos a importância de utilizar a química verde em suas sínteses, como 

(GOYAL, 2021), (WANG, 2020), porém não mostram estudos específicos dos princípios 

da química verde, por isso ressalta-se a importância desses parâmetros agregados nesse 

estudo. 

 

 

Objetivos:  

 

Geral: Desenvolver materiais compósitos entre polímero condutor – Polianilina e 

magnetita visando aplicações tecnológicas em dispositivos eletroquímicos, na perspectiva 

da Química Verde. 

 

Específicos: 

- Sintetizar partículas de magnetita (Fe3O4), realizando adaptações nas 

metodologias como, variação da velocidade de agitação e reagentes utilizados na etapa 

de precipitação visando otimização da síntese.  

- Sintetizar o polímero Polianilina como parâmetro de análise. 

- Sintetizar os materiais compósitos de Polianilina com magnetita através de 

adaptações e aperfeiçoamento de metodologias, como, reagentes analíticos iniciadores de 

polimerização e etapas de síntese, buscando a sua forma condutora com maior 

estabilidade e processabilidade nos compósitos em relação ao polímero puro. 

- Desenvolver rotas sintéticas simples possíveis em larga escala, com menos 

geração de resíduos e com viabilidade econômica, seguindo os princípios da química 

verde. 

- Caracterizar os materiais sintetizados por técnicas de difratometria de raios X, 

espectroscopia vibracional no infravermelho- FTIR, microscopia eletrônica de varredura- 

MEV, Medidas Magnéticas e medidas eletroquímicas. 

- Realizar testes de potencial de aplicações em dispositivos eletroquímicos, como 

sensor para molécula sonda de Ácido Ascórbico. 
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2.1 Óxidos de Ferro: Magnetita 

A magnetita é um óxido de ferro magnético de valência mista com estados de 

oxidação do ferro em 2+ e 3+ (1/3 e 2/3) cuja fórmula molecular é Fe3O4 (FeO.Fe2O3) 

com estrutura de espinélio invertido, em que os íons O2- estão distribuídos em estrutura 

cúbica e os cátions Fe2+ e Fe3+ ocupam os espaços entre eles com coordenação tetraédrica 

e octaédrica (FERREIRA, 2009) (SCAPIM, 2017). Em geral, oito sítios tetraédricos são 

ocupados por Fe3+ e oito sítios octaédricos são ocupados por Fe2+ e os outros 8 Fe3+, são 

íons que ocupam sítios octaédricos e tetraédricos simultaneamente. A magnetita é 

geralmente um composto não-estequiométrico com deficiência de Fe3+ e o íon Fe2+ pode 

também ser substituído por outros íons bivalentes como Mn2+ e Zn2+ (DUARTE, 2019). 

Na Figura 1 observa-se a organização estrutural da magnetita. 

 

Figura 1: A: Estrutura da magnetita com sítios tetraédricos (verde) e octaédricos 

(marrom). B: representação com os oxigênios (vermelho) (DUARTE, 2019). 

 

A magnetita possui na forma cristalina, propriedades magnéticas e elétricas que 

dependem não apenas de seus raios iônicos e da valência, mas também das propriedades 

químicas, morfológicas, estequiométricas e tamanho de partícula (CAMILA 2013). 

Segundo FERREIRA (2009), a velocidade de agitação, a temperatura, a força iônica do 

meio, ordem de adição dos reagentes, concentração molar dos íons e o pH final da solução 

de precipitação são parâmetros responsáveis pela determinação das propriedades das 

partículas.  À temperatura ambiente, a magnetita oxida facilmente, principalmente no 

caso de materiais nanoparticulados, mudando para a fase maguemita, devido a serem 

altamente susceptíveis à oxidação pelo ar e terem grande área superficial (CORNEL e 

SCHWERTMANN, 1993). 

A B 
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A síntese de magnetita pode ocorrer por vários métodos, sendo que nesse trabalho 

foi utilizado o método de precipitação química, em que cátions de sais do metal são 

misturados em solução para que através de mudança de pH (por uma base) ocorra a 

precipitação (SCAPIM 2017). 

A etapa de síntese determina o tamanho, forma, uniformidade e características das 

partículas formadas. Partículas de magnetita tendem a se agregar formando aglomerados, 

devido às forças de atração dipolar, o que alterou suas propriedades magnéticas e físico-

químicas. A diminuição do diâmetro das partículas é um dos fatores relacionados a 

formação de aglomerados, visto que a reatividade das partículas aumenta 

significativamente quando diminui suas dimensões (ANDRADE et al., 2009; 

FERREIRA, 2009).  

A velocidade de agitação é um dos parâmetros que mais afeta o tamanho das 

partículas obtidas. O aumento da taxa de agitação da solução leva a obtenção de partículas 

de diâmetros reduzidos em relação àquelas obtidas com taxas de agitação mais baixas. 

Isso porque o aumento da taxa de agitação faz com que a fase dispersa apresente uma 

distribuição homogênea e uniforme ao longo do líquido diminuindo assim a possibilidade 

de formação de partículas maiores. (FERREIRA, 2009; VALENZUELA et al., 2009)  

Como resultado de maior área superficial e forças de atração, uma partícula pequena 

tem maior tendência a formação de aglomerados, por isso um polímero pode atuar como 

um agente estabilizante para as partículas, garantindo suas características e 

potencializando os resultados para aplicação (SOUZA 2011). 

Dentre as características importantes citadas, o comportamento magnético (medidas 

de magnetização de saturação, energia de anisotropia, transição de fases cristalinas e 

magnéticas e temperatura dessas transições) torna esse material promissor para aplicações 

tecnológicas. Essas propriedades magnéticas estão relacionadas ao comportamento dos 

spins, que os classificam como diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, 

supermagnéticos, por exemplo (FONTAVNE, 2014). 

  Os materiais diamagnéticos não possuem um momento de spin e sim um momento 

orbital, que justifica o comportamento dos elétrons de se agruparem em pares com spins 

ordenados e direções opostas e que cada par tem um spin total nulo. A consequência disso 

é que a maior parte dos átomos com número par de elétrons possui spin total nulo, fazendo 

com que a indução magnética seja oposta ao campo externo, resultando em uma repulsão 

desse campo externo. Os materiais paramagnéticos possuem elétrons desemparelhados e 
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ordenados aleatoriamente que se alinham quando expostos a um campo magnético 

externo (FONTAVNE, 2014). 

No caso dos materiais ferromagnéticos, seus elétrons são desemparelhados e 

geralmente apresentam magnetização diferente de zero. Dependendo do campo externo, 

a estrutura é mais organizada de domínio magnético, que resulta em magnetização 

uniforme. A orientação é aleatória, tendendo a se alinhar quando expostos a um campo e, 

após retirada do campo, observa-se uma magnetização remanescente. Para uma 

aleatoriedade, novamente mais energia deve ser fornecida através de um campo 

magnético externo de direção oposta, um campo coercitivo, voltando à magnetização nula 

(FONTAVNE, 2014). Na Figura 2, observa-se as orientações dos comportamentos 

magnéticos descritos.  

 

Figura 2: Esquematização dos momentos magnéticos. (a) paramagnético, (b) 

ferromagnético, (c) supermagnético. 

 

Quando a energia térmica for suficiente para que o momento magnético oscile em 

diferentes direções, pode ocorrer um comportamento supermagnético, com maior 

magnetização. Isso depende do tamanho da partícula e forma da superfície. No caso das 

magnetitas, quando as partículas estão abaixo de um determinado diâmetro, (1 a 50 nm) 

não conseguem reter a magnetização devido à falta de estrutura de domínios, mas 

respondem a um campo magnético. Esse tamanho crítico depende do material e da forma 

das partículas, podendo ser de poucas dezenas de nanômetros para o material estar numa 

condição supermagnética e não mais ferromagnética (FONTAVNE, 2014).   
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2.2 Polímeros Condutores: Polianilina 

A Polianilina (Pani) é um dos mais conhecidos e estudados polímeros condutores 

devido a sua condutividade, facilidade de síntese e potencialidades de aplicações. A 

estrutura química desse polímero intrinsicamente condutor é composta por anéis 

benzóides – forma reduzida (grupos amina) e quinoides – forma oxidada (grupos diimina) 

ao longo da cadeia (CASTRO, 2004), (SOUZA, 2015). 

É caracterizada pelo arranjo de unidades repetitivas, contendo quatro anéis 

separados por átomos de Nitrogênio, a Pani possui três estados de oxidação: forma 

leucoesmeraldina, que é a forma totalmente reduzida contendo apenas unidades 

benzenóides na estrutura do polímero, é eletricamente isolante e consiste basicamente de 

anéis benzênicos; forma esmeraldina, que é a forma semi oxidada/ semi reduzida, com 

a presença de um anel quinóide por unidade repetitiva, que se forma no primeiro processo 

de oxidação com uma forte modificação da estrutura química, onde 25% dos anéis 

benzênicos são convertidos para formas quinônicas; e a forma pernigranilina, a qual 

contém dois anéis quinóides por unidade repetitiva, sendo considerada a forma mais 

oxidada da polianilina, que ocorre em um segundo processo de oxidação e apresenta 50% 

dos anéis oxidados (CASTRO, 2004), (SOUZA, 2015). A Figura 3 mostra a estrutura da 

Pani e seus estados de oxidação.  

 

Figura 3: Estados de oxidação da Pani. Adaptado de (SOUZA, 2015 e FAEZ, 2000).

 

Dentre esses estados, a forma sal esmeraldina quando dopada por protonação é a 

que apresenta maiores valores de condutividade elétrica.  Obtida pelo doping da sua base 

a partir da protonação de átomos de oxigênio diimina quando exposto a um meio ácido. 

Há mudança na coloração para a cor verde. Nesse processo inicialmente forma-se 
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bipôlarons devido aos cátions dos nitrogênios diimina protonados e, através de posteriores 

reações redox, ocorre mudança dessas estruturas para pôlarons (cátion-radical) que são 

portadores de carga e responsáveis pela condutividade de elétrons na estrutura polimérica 

(SOUZA, 2015).   

Esse processo de condutividade ocorre através de saltos entre as regiões cristalinas. 

Quando as estruturas polarônicas são formadas, essas atuam como “buracos” (portadores 

de carga) na estrutura do polímero conjugado. Para que ocorra o mecanismo da 

condutividade, um elétron localizado no nitrogênio neutro vizinho ao pôlaron “salta” para 

essa entidade, tornando-a neutra e deixando um cátion-radical onde antes havia um 

nitrogênio neutro. Dessa forma, elétrons e buracos se movimentam em processos de 

“saltos” sucessivos levando à condução (SOUZA 2015) (IQBAL 2018).  

Na Figura 4 está representado esse esquema para a condutividade do polímero 

através da formação de pôlarons. Os sinais positivos representam os cátions radical, 

atuando como buracos, e os sinais negativos são os pares de elétrons nos Nitrogênios.  

 

Figura 4: Mecanismo que explica condutividade da Pani. Adaptado de SOUZA 2015 e 

IQBAL 2018. 

 

A condutividade da Pani está diretamente relacionada com o tipo de ânion e o grau 

de dopagem, extensão da conjugação do sistema π e conformação das cadeias 

poliméricas. Quando a polianilina é submetida ao processo de dopagem com ácidos que 

contenham ânions volumosos e solventes que interajam com estes ânions, as cadeias 

poliméricas passam a assumir uma conformação estendida, o que facilita o processo de 

transporte de cargas, aumentando a condutividade. Nas cadeias com conformação 
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estendida existe maior interação entre os estados polarônicos, promovendo deslocalização 

e maior extensão da conjugação π, que consequentemente, resulta no aumento da 

condutividade (VARGAS 2018).  

Podem ser utilizados diversos agentes oxidantes para iniciar a polimerização, como 

persulfato de amônio e cloreto de ferro, bem como ácidos inorgânicos como o HCl e 

orgânicos como o ácido dodecil benzeno sulfônico (DBSA) para a dopagem. O agente 

oxidante persulfato é utilizado devido a boa solubilidade, baixa toxicidade e bom 

rendimento. Já o cloreto de ferro como oxidante tem potencial de redução menor (0,77 

V) que o persulfato de amônio (2,0V), possibilitando uma reação mais lenta para que as 

cadeias da Pani interajam melhor com a fase inorgânica, possibilitando melhoria nas 

características do compósito (CHIOLEIRO, 2017). Outro fator importante para utilização 

do cloreto de ferro é ser menos agressivo ao meio ambiente, buscando uma síntese mais 

ecológica.  

A Pani dopada com ácidos inorgânicos como HCl, H2SO4 é praticamente insolúvel 

na maioria dos solventes e se dispersa facilmente na etapa de síntese. A utilização de 

ácidos protônicos orgânicos como o DBSA melhora a solubilidade, miscibilidade, 

processabilidade e obtenção do Pani com estruturas organizadas. Ele atua também como 

dopante, auxiliando no processo para que as cadeias da Pani sejam obtidas em unidades 

iguais na forma reduzida e oxidada formando uma ordenação das cadeias da Pani. A 

presença de DBSA impede a formação de partículas maiores via impedimento estérico 

(KUMAR 2016) (BASAVAIH 2013). Esse ácido possui grupo alquil de cadeia longa que 

pode facilitar a intercalação da fase inorgânica (magnetita) nas cadeias da Pani e 

melhorando as propriedades condutivas. A agregação das partículas ocorre pelas forças 

atrativas devido a presença de grupos hidrofílicos (SO3H) e hidrofóbicos (alquil) 

(PETRTENKO) (BASAVAIAH 2013). 

Buscando um material com melhores propriedades magnéticas e condutoras, 

visando aplicação, é necessário melhorar a solubilidade e a miscibilidade principalmente, 

para preparar superfície de eletrodos e filmes por exemplo. Por isso, foi utilizado nessa 

pesquisa o DBSA como ácido dopante.  

Na Figura 5 observa-se um esquema do processo de dopagem da Pani com o 

DBSA.   
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Figura 5: Processo de dopagem Pani pelo DBSA. Adaptado de KUMAR 2016. 

 

A condutividade da PANI pode variar também de acordo com o tipo de dopante 

utilizado, devido ao tamanho da sua cadeia lateral, pois quando o material apresenta uma 

estrutura organizada, sem deformação superficial, com elevada cristalinidade, há o 

favorecimento do transporte de cargas, esperando que assim ocorra um aumento na 

condutividade elétrica do material. O dopante pode modificar a solubilidade da PANI em 

diferentes solventes, além das propriedades mecânicas e físico químicas (ALFAYA 

2017). 

Outra vantagem da Pani é sua possibilidade de síntese química ou eletroquímica 

por diferentes métodos. A síntese química utilizada nesse trabalho tem como vantagem a 

produção de polímero de elevado peso molecular e pureza, que favorece a condutividade 

e maior resistência mecânica (ALFAYA 2017).  

Devido a todas essas características e aliado ainda à boa estabilidade química, 

síntese fácil de baixo custo, e grande versatilidade, a Pani destaca-se diante de outros 

polímeros o que possibilita diversas aplicações conforme veremos no próximo tópico.  

 

2.3 Compósitos Pani/Fe3O4 e aplicações.  

Compósitos orgânicos/inorgânicos, em que os polímeros orgânicos atuam como 

matrizes hospedeiras e materiais inorgânicos atuam como partículas intercaladas, podem 

se formar por ligações químicas covalentes fortes ou misturas físicas através de interações 

dipolo. Os numerosos híbridos orgânicos são baseados em polímeros conjugados, onde 

os compósitos foram fabricados usando combinação de polímeros orgânicos conjugados 

e materiais inorgânicos de metal/óxido de metal, com diferentes tamanhos e formas (por 
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exemplo, Cu, CuO, Fe, Fe2O3, Fe3O4 etc.). Suas propriedades multifuncionais 

possibilitam diferentes aplicações e são amplamente investigados (REDY 2019). 

Muitos métodos de síntese podem ser utilizados, como polimerização química, 

processo sol-gel, síntese por emulsão, síntese eletroquímica (KANGO, 2013 e IQBAL, 

2018). Nesse estudo optou-se pela polimerização química por método de precipitação 

devido a disponibilidade de reagentes e instrumentos e visando uma rota mais simples e 

fácil em diversos aspectos já citados. 

Na literatura encontram-se inúmeros estudos do compósito Pani-Fe3O4 com rotas 

diferentes de síntese e análise de parâmetros e suas influências, caracterização química e 

física e aplicações tecnológicas para esse material promissor, conforme veremos a seguir, 

na Figura 6 alguns exemplos. 

 

Figura 6: Exemplos de aplicações do material Pani-Fe3O4 e autores que desenvolveram 

os estudos.  

 

Esses são alguns exemplos de estudos de aplicações que a literatura traz. Ainda há 

diversas outras para essa classe de compósitos, como em diodos, eletrocromismo, 

supercapacitores, fotocondução, imobilização de enzimas de interesse biológico, remoção 

de interferentes e poluentes em água. 
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2.4 Química verde 

A Química verde surge como uma alternativa de tornar processos industriais e de 

pesquisas mais eficientes em termos de meio ambiente, ou seja, gerar menos resíduos, 

reduzir ou eliminar uso de substâncias perigosas durante o processamento, manufatura ou 

aplicação de produtos químicos. Está focada em uma produção mais limpa para o meio 

ambiente, para a saúde humana e diminuição de riscos físicos (FERREIRA, 2014). 

Surgiu na década de 90, conceituada como o desenho, desenvolvimento e 

implementação de produtos químicos e processos para reduzir, eliminar substâncias 

nocivas, química verde (green chemistry) que se atribui a tecnologia limpa e 

desenvolvimento sustentável (LENARDAO, 2013). 

Atualmente a química verde está emergindo rapidamente e seu significado está 

pautado em fazer a utilização do máximo de recursos disponíveis de forma que a produção 

de resíduos seja a mínima possível. Quando se utiliza em pesquisas a metodologia verde 

torna-se possível evitar uso exagerado de produtos químicos nocivos, impedir 

desenvolvimento de subprodutos tendo como resultado materiais mais sustentáveis 

(GOYAL, 2021). 

A ideia de sustentabilidade ganhou força no conceito de química verde envolvendo 

padrões ambientais, econômicos, sociopolíticos. Busca-se evitar desperdícios, poluição 

ambiental, otimizar processos a fim de eliminar os mais nocivos substituindo-os por 

menos agressivos para quem opera e ao meio ambiente, reduzindo a toxicidade, utilizando 

menos reagentes, conforme pode ser observado na Figura 7, que traz a ideia de princípios 

de sustentabilidade e como a química verde pode contribuir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Figura 7: Aspectos do processo que são impactados com a utilização da química verde. 

 

Para analisar esses aspectos surgiu uma metodologia de construção de estrela verde 

(EV) que pode ser referente a um processo, um experimento, uma síntese e consiste em 

utilizar critérios pré-estabelecidos para classificar reagentes, produtos, resíduos, 

solventes, catalisadores, sendo que para cada uma dessas substâncias recolhe-se 

informação acerca de riscos físicos, para a saúde e para o meio ambiente.  Posteriormente, 

segue-se critérios das fichas de segurança de produtos químicos, (SDS – Safety Data 

Sheet), fornecidas pelos fabricantes, que contêm informações da classificação dos riscos 

das substâncias. Para cada substância atribui-se graus de benignidade de acordo com esses 

riscos, que irão classificar dentro de 12 princípios o quão verde será a síntese, resultando 

em uma estrela verde. Esse método foi desenvolvido por RIBEIRO, 2014.  

Dessa forma é possível analisar detalhadamente cada uma das etapas de síntese que 

envolve o processo e de que forma podem ser melhoradas para atender aos protocolos 

sustentáveis da química verde. Pode ser aplicado em laboratórios de pesquisas, aulas em 

escolas e universidades, até grandes processos industriais como uma maneira de 

otimização e redução de custos, matéria prima, energia, reagentes e poluentes.  
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Capitulo 3 

 

 

Síntese, Caracterização e estudo dos materiais  
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Esse capítulo apresenta como foram sintetizados os materiais compósitos 

designados como Pani-Mag 01, Pani-Mag 02 e Pani-Mag-1E, bem como os resultados 

obtidos e discussões. A organização descrita a seguir, baseou-se nos 2 artigos publicados 

em revistas que são:  

Artigo 1: através dos resultados de Pani-Mag 02 na Revista Química Nova com o 

título: submetido à revista Química Nova e aceito: Caracterização estrutural do compósito 

Pani-magnetita com potencial aplicabilidade em sensor eletroquímico (ANEXO 1). 

Artigo 2: com os resultados obtidos para Pani-Mag-1E na Revista Virtual de 

Química intitulado Artigo publicado em Revista Virtual de Química, intitulado: Química 

verde: Rota alternativa para a preparação do compósito Pani-magnetita (ANEXO 2). 

 

 

3.1 EXPERIMENTAL 

 

Materiais utilizados: Reagentes analíticos: ácido dodecil benzeno sulfônico (DBSA); 

mistura de isômeros com pureza ≥ 95%, Sigma-Aldrich); cloreto de ferro III anidro P.A. 

(FeCl3, Êxodo Científica); cloreto de ferro (II) tetra hidratado (FeCl2.4H2O, Sigma-

Aldrich); anilina (C6H5NH2 99%, Sigma-Aldrich); persulfato de amônio ((NH4)2S2O8 

98,0%, Vetec); hidróxido de amônio (Vetec). 

Vários estudos prévios das condições de síntese foram realizados, buscando uma 

rota com eficiência e baixo custo. O Fluxograma da Figura 8, apresenta um esquema para 

as etapas de síntese e a respectiva denominação dos materiais gerados. A etapa 01 refere-

se às sínteses de magnetita e do polímero Pani. A etapa 02 refere-se às sínteses dos 

compósitos. Para as quatro rotas de síntese da Magnetita produzida, as amostras foram 

denominadas Mag 01 a Mag 04.  
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Figura 8: Esquema de etapas de síntese dos materiais. Elaborada pela autora. 

 

 

3.2.1 – Síntese das amostras de magnetitas (Mag 01, Mag 02, Mag 03 e Mag 04) 

Mag 01: Utilizou-se metodologia baseada em (KURLYANDSKAYA 2007 e 

PRASANKUMAR 2018), onde a mistura de cloretos de ferro (FeCl2 1,0 mol L-1
 25 mL e 

FeCl3 1,5 mol L-1 25 mL) foi gotejada lentamente em solução de 50 mL da base NH4OH 

50 % V/V, sob agitação. O precipitado preto formou-se rapidamente e após agitação de 2 

horas, foi lavado com água destilada, sendo decantado com auxílio de imã. 

Posteriormente seguiu-se as etapas de lavagem, secagem e armazenamento. Como 

principal modificação destaca-se que o agitador foi confeccionado pela doutoranda com 

pá de polietileno, (Figura 10) com agitação aproximada de 500 rpm no decorrer da síntese 

e utilização de menores quantidades de reagentes.  

Mag 02: Metodologia baseada em (KURLYANDSKAYA 2007 e 

PRASANKUMAR 2018) seguiu todas as etapas descritas em Mag 01, inclusive com as 

mesmas quantidades de reagentes. Modificou-se a velocidade de agitação, utilizando-se 

aproximadamente 800-1000 rpm, obtido com agitador mecânico. 

Observou-se que o precipitado final teve coloração preta intensa nas sínteses de 

Mag 01 e Mag 02 e o pH dessas soluções foi 8,5. 

Mag 03: Metodologia baseada em (KURLYANDSKAYA 2007 e 

PRASANKUMAR 2018). Nesta síntese modificou-se a base. Utilizou-se o NaOH ao 

invés de NH4OH sob agitação constante. A concentração do NaOH foi de 1 mol L-1 e 

volume de 100 mL, sendo que a esta foi adicionado lentamente a mistura de cloretos de 

ferro (FeCl2 25 mL 1 M e FeCl3 25 mL 1,5 M), mantendo agitação constante por 2 horas, 
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para posteriormente realizar as lavagens com auxílio de decantação magnética, com 

posterior secagem e armazenamento. Agitação aproximada de 700 – 1000 rpm, em 

agitador mecânico. 

Mag 04: A metodologia baseou-se em (ALIRAMAJI 2015). Nesta síntese destaca-

se que o que foi modificado em relação às sínteses anteriores foi a mistura dos sais de 

Ferro foi dissolvida diretamente no meio ácido. A mistura de Cloretos (FeCl2 2g e FeCl3 

5,2 g) foi dissolvida em 25 mL de HCl 0,1 mol L-1, em seguida, gotejada em 100 mL de 

NaOH 1 mol L-1 sob agitação constante, com aquecimento (65 a 70 oC) por 15 min. 

Posteriormente o material foi lavado, seco e armazenado. Agitação de 700 – 1000 rpm, 

em agitador mecânico.  

O Fluxograma da Figura 9 apresenta detalhadamente as rotas de síntese empregadas 

na produção das magnetitas que foram descritas nesse subitem. 

 

Figura 9: Esquema geral das rotas de síntese de magnetita. 

 

A Figura 10 mostra os agitadores utilizados nas sínteses, sendo que em Mag 02 foi 

utilizado um agitador mecânico da marca Fisaton (Figura 10 A) e para Mag 01 (Figura 

10 B), o que foi confeccionado pela doutoranda, que consistiu em reutilizar materiais 

disponíveis de equipamentos eletrônicos. Para o agitador foi utilizado uma fonte de 12 V, 

um cooler de computador com aparato de plástico que serviu de suporte para apoio do 

equipamento sobre o béquer de reação, uma espátula de polietileno para evitar atração 

magnética entre a magnetita e o agitador. Esse agitador foi confeccionado com o intuito 

de reutilizar materiais para produzir um equipamento visto que no laboratório do grupo 

de pesquisa esse tipo de equipamento está em constante falta, dispondo somente de 

agitador magnético, que não seria o mais adequado para a síntese em questão. 
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Figura 10: (A) agitador de laboratório Fisaton, (B) agitador confeccionado. 

  

As amostras de magnetita obtidas das rotas 1 e 2, designadas como Mag 01 e Mag 

02, foram as que se destacaram pelas características físico químicas como tendo indícios 

de que foi obtido magnetita em uma fase mais pura que as demais. Dessa maneira estas 

foram as amostras utilizadas na síntese de compósitos Pani-Fe3O4, e as metodologias 

dessa etapa encontram-se descritas na sequência no subitem 3.2.2.  

 

 

3.2.2 Síntese das amostras de Pani e  compósitos  (Pani-Mag 01, Pani-Mag 02 e Pani-

Mag 1E) 

 

Pani-Mag 01: A amostra de magnetita Mag 01, foi utilizada para a síntese do 

compósito designado como Pani-Mag 01 a partir da Metodologia adaptada (ALVES, 

2010; RADHAKRISHNAN, 2011), em que as partículas de magnetita previamente 

sintetizadas (0,5 g) são dispersas em solução aquosa de DBSA (10 mL em 100 mL de 

água) por ultrassom durante 30 minutos. Após agitação mecânica (800 rpm) constante 

por 1 h, adicionou-se 1 mL do monômero anilina purificado, seguido de 5 mL do agente 

oxidante FeCl3, 1 mol L-1, mantendo agitação por mais 4 h. O material foi lavado, 

centrifugado e seco para as análises posteriores. Agitação aproximada de 500 rpm com 

agitador confeccionado pela doutoranda. 

(A) (B) 
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Pani-Mag 02: O compósito nomeado como Pani-Mag 02 foi sintetizado a partir da 

Metodologia adaptada (ALVES, 2010; RADHAKRISHNAN, 2011), que segue o 

procedimento descrito anteriormente, em que se modificou a amostra de magnetita, sendo 

utilizada 0,5 g da magnetita Mag 02 e foi realizado com agitação mais vigorosa em torno 

de 800 – 1000 rpm. 

 Um padrão de Pani, sem inserção de partículas de magnetita foi sintetizado 

seguindo a mesma metodologia.  

Pani Mag 1E: A síntese foi realizada em etapa única, com o tempo total de agitação 

reduzido em 50%, em relação à metodologia convencional (BASAVAIAH, 2013), que 

serviu de base a este estudo. 

Para o preparo do compósito Pani Mag 1E, foi adaptado o protocolo originalmente 

descrito em (BASAVAIAH, 2013). Obteve-se a Pani, para posterior adição dos cloretos 

de ferro (II), para formação do compósito Pani com magnetita, conforme descrição a 

seguir. A anilina (1 mL) foi adicionada na dispersão de DBSA em água (1 mL DBSA 

em100 mL de água), e a temperatura foi ajustada a 0 oC. Em seguida, adicionou-se o 

agente oxidante persulfato de amônio (1 mL da solução a 1 mol L-1), para obtenção da 

Pani, de coloração verde, mantendo-se a agitação por 2 h. Uma mistura dos cloretos de 

ferro (FeCl2 e FeCl3 10 mL de cada, nas concentrações 0,5 mol L-1 e 1 mol L-1, 

respectivamente) foram adicionados lentamente ao sistema, com a temperatura aferida 

para 65 oC, por 30 minutos. Em seguida, adicionaram-se 5 mL de NH4OH (25% v/v), que, 

ao ser lentamente gotejada no sistema, levou à formação de magnetita diretamente na 

estrutura das cadeias poliméricas em um material compósito. 

Na Figura 11 (A) e (B) encontra-se esquematizado as etapas das sínteses descritas 

nesse subitem. 
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Figura 11: (A) Esquema das rotas de síntese da Pani e dos compósitos Pani-Mag 01 e 

Pani-Mag 02 e (B) Pani-Mag 1E. 

 

 

 

 

3.2.3 Analise na perspectiva da Química Verde  

Pensando em realizar sínteses de compósitos de maneira mais sustentável, 

econômica, com menor geração de resíduos, foram utilizados os princípios da química 

verde e construção da estrela verde para analisar numa perspectiva de índice de verdura. 

A métrica da química verde seguiu 10 princípios da construção da estrela verde (EV), que 

mediante critérios pré-definidos e planilhas preenchidas, se obteve um padrão de verdura 

para o experimento. Para cada princípio são atribuídos valores 1,2 ou 3, de acordo com 

informações pré analisadas em fichas de segurança de produtos químicos para cada 

reagente utilizado, produtos formados e resíduos, sendo 3 o máximo de verde que se 

deseja obter para o determinado parâmetro. Construiu-se a estrela, em que é possível obter 

(B) 
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a porcentagem de área verde em relação à área total, que se denomina IPE (índice de 

preenchimento máximo da estrela) (RIBEIRO, 2014; RIBEIRO, 2010; MAGELA, 2016). 

Utilizaram-se planilhas prontas para a construção automática e para a ferramenta 

de análise, que são disponibilizadas pela página da Pedagogia da Química Verde – 

Educação e Sustentabilidade (EDUCA, 2019). 

 

3.2.4 Caracterizações  

A estrutura molecular dos compósitos e precursores foi analisada a partir dos dados 

coletados com FTIR (espectroscopia no infravermelho), em espectrofotômetro Shimadzu 

Prestige-21, no intervalo de 4000-400 cm-1, com as amostras em pastilhas de KBr, modo 

de transmissão; a estrutura cristalográfica foi acessada pelos dados de difração de raios X 

(DRX), método do pó, coletados em equipamento Rigaku Miniflex 600, em tensão de 

40 kV e corrente de 15 mA, com taxa de varredura 2o minuto-1, modo 2θ, no intervalo de 

10o a 60o 2θ; as medidas magnéticas foram realizadas em magnetômetro VSM (vibrating 

sample magnetometer): utilizaram-se 25 mg de amostra à temperatura ambiente, com 

variação de campo magnético B variando de -20 kOe a 20 kOe, com sensibilidade de 

20 mV. A imagem eletrônica por varredura (MEV) foi obtida em um microscópio Hitachi 

TM3000, com a amostra afixada em fita de carbono. 

Caracterização eletroquímica pela técnica de Voltametria Cíclica (VC) realizada 

em equipamento EmStat da PalmSens, conectado ao notebook ou celular através do 

software PS Trace 5.5, sendo as medidas eletroquímicas realizadas em célula 

eletroquímica de 3 eletrodos. O eletrodo de trabalho foi de carbono vítreo modificado 

com as amostras (área da superfície 0,070 cm2). Para o eletrodo de referência utilizou-se  

Ag/AgCl/KCl 3 mol L-1, e como contra eletrodo uma placa de platina de 1 cm x 1 cm. O 

preparo do eletrodo de trabalho consistiu em uma suspensão do material a ser analisado, 

com 1 mL de acetona (50 % v/v) gotejado sobre a superfície do mesmo. Após secagem 

prévia, uma gota de Nafion (10 % v/v) foi necessária para melhor adesão da amostra na 

superfície do eletrodo (ARAUJO, 2017). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.3.1 Resultados magnetita (Fe3O4) 

As amostras designadas como Mag 01, Mag 02, Mag 03 e Mag 04 foram 

caracterizadas pelas técnicas de DRX, FTIR e MEV. Na Figura 12 é apresentado o DRX 

das amostras. Para as amostras Mag 01, observou-se picos de difração característicos da 

magnetita com estrutura de espinélio, localizados em 2θ:  21o (111), 30o (220) 35o (311) 

43o (400) 53o (422) 57o (511) 62o (440), que correspondem respectivamente aos planos 

cristalográficos referentes a fase espinélio, confirmando a presença de Fe2O3 e FeO na 

estrutura do Fe3O4 cristalino. Estes valores estão de acordo com valores do difratograma 

e indexações encontradas na literatura (CORNELL e SCHWERTMANN, 2003) e 

segundo Carta Cristalográfica JCPDS 19-0629. 

 Há também indicativo da presença de outras fases de óxidos de ferro observadas 

em 2θ 18o (113), 33o (210) e 40o (213) através de desdobramentos e picos de baixa 

intensidade que podem estar presentes na amostra em pequenas quantidades, atribuídos à 

fase maghemita (γ-Fe2O3) (SILVA 2008).   

Para a amostra Mag 02, onde modificou-se na síntese da mesma, apenas a 

velocidade de agitação e o equipamento utilizado, em relação à Mag 01, observou-se a 

presença dos principais picos que caracterizam a magnetita, com maior definição e sem 

desdobramento em outros fragmentos de picos, conforme confirmado no difratograma em 

2θ: 18o (111), 30o (220) 35o (311) 43o (400) 53o (422) 57o (511), confirmando a presença 

de Fe2O3 e FeO na estrutura. Nessa amostra observou-se a formação de uma fase pura da 

magnetita sem picos que indicariam a presença de outros óxidos de ferro. A velocidade 

de agitação pode diminuir o tamanho das partículas formando estruturas cristalinas com 

melhor definição no difratograma obtido. 

Outras duas rotas de síntese testadas produziram as amostras Mag 03 e Mag 04, em 

que foi observado maior modificação no padrão do difratograma, com presença bem 

marcante e acentuada de outra fase de óxidos além da magnetita (que apresenta menor 

intensidade nos picos). As regiões em 2θ que caracterizam picos e indexações da 

magnetita são: em Mag 03: 18o (111), 30o (220), 35o (311), 43o (400) e 57o (511). Em 

Mag 04: 21o (111), 30o (220), 35o (311), 44o (400) e 57o (511) com pouca intensidade e 

destaque no difratograma.  

Outras fases presentes são indicadas pelos picos em Mag 03: 23o (113), 40o (213), 

54o (313), 59o (400) e respectivas indexações. Em Mag 04: 16o (113), 27o (210), 40o (213), 
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que podem ser atribuídas a maghemita. A presença de íons ferrosos na célula unitária da 

magnetita pode facilmente sofrer oxidação e levar a formação de outras fases, como por 

exemplo, a maghemita (γ-Fe2O3), que justifica o que foi observado nessas amostras. Há 

ainda para essas duas amostras a presença de um pico bem agudo e acentuado em 33o, 

que não caracteriza indexação das fases magnetita ou maghemita, que pode ser atribuído 

ao NaCl cristalino proveniente da etapa de síntese, com indexação (200) (CORNELL e 

SCHWERTMANN, 2003). 

 

Figura 12: Difratogramas de raios X para as amostras Mag 01, Mag 02, Mag 03 e Mag 

04 respectivamente. 

 

Pela análise de DRX, observou-se claramente a presença de outras fases de óxidos 

de ferro nas amostras Mag 03 e Mag 04, além da magnetita, evidenciadas pela coloração 

das amostras em tom vermelho escuro. Como um dos objetivos é a produção de magnetita 

e utilizá-la na produção de compósitos, a partir dessa etapa, serão apresentados apenas os 

resultados das caracterizações obtidas nas amostras Mag 01 e Mag 02 por indicativos que 

são amostras mais puras de magnetita em relação às outras duas. 

Os espectros de Infravermelho são apresentados na Figura 13 e as atribuições 

específicas das vibrações correspondentes estão apresentadas na Tabela 1 para as 

amostras Mag 01 e Mag 02. 
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Para a amostra Mag 01 há a presença marcante das principais bandas referentes a 

magnetita em 440 cm-1 e 618 cm-1 que são atribuídas ao estiramento e torção dos modos 

vibracionais de Fe-O na estrutura da magnetita Fe3O4. Na região de 802 cm-1 e 1012       

cm-1, destaca-se o surgimento de bandas que podem estar associadas a vibrações Fe-O de 

hematita (Fe2O3) (LELO, 2016). 

Para a amostra Mag 02 há a presença bem característica das bandas da magnetita, 

com banda dupla em 434 cm-1 e 585 cm-1
, que pelos modos vibracionais de alongamento 

e torção de Fe-O, confirmam a presença da fase espinélio em Fe3O4. 

 

Figura 13: Espectros de infravermelho para as amostras de Mag 01 e Mag 02. 
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Tabela 1: Bandas e atribuições de vibrações na região do infravermelho. 

Amostra Bandas 

(cm-1) 

Atribuições Referência 

 

 

 

Mag 01 

440   ν Fe-O em Fe3O4 Zang 2011 

 XU 2015 

618 Torção Fe-O em Fe3O4 Zang 2011 

 XU 2015 

802-

1012 

Vibrações Fe-O Hematita Fe2O3  δ e ν  LARA 2016 

1413 Interação entre os átomos de Fe na formação das 

ligações – vibrações  

ALIMAJI 2015 

1623 Interação entre os átomos de Fe na formação das 

ligações – vibrações 

ALIMAJI 2015 

3147 ν O-H de moléculas de água adsorvidas na 

superfície  

THIBEORHEW 

2018 

 

 

Mag 02 

434 – 

585 

ν e torção de Fe-O em Fe3O4 ARAÚJO 2010 

1400 Interação entre os átomos de Fe na formação das 

ligações – vibrações 

ALIMAJI 2015 

1616 Interação entre os átomos de Fe na formação das 

ligações – vibrações  

ALIMAJI 2015 

3127 ν O-H de moléculas de água adsorvidas na 

superfície. 

THIBEORHEW 

2018 

Legenda: ν = estiramento, δ = deformação angular. 

 

Segundo ALIMAJI 2015, as ferritas formam cristais de ligação contínua em que os 

átomos de Fe estão ligados através de forças iônicas, covalentes ou de Van der Waals, 

aparecendo duas bandas na região de 1000 cm-1 que indicam ligações internas entre esses 

átomos. Na região de 440-640 cm-1 as bandas são atribuídas aos sítios de coordenação 

octaédricos e tetraédricos respectivamente. A razão da presença de 2 bandas para uma 

ligação (Fe-O), é atribuída a diferença no comprimento de ligação dos átomos de Fe em 

dois locais atômicos diferentes (ALIMAJI, 2015). 

As adaptações nas metodologias evidenciaram a importância de realizar um estudo 

prévio das condições de síntese, pois da síntese de Mag 02 em relação à Mag 01, foi 

modificado o equipamento de agitação, obtendo uma velocidade de agitação mais elevada 

e controlada, que mostrou que o material obtido ficou com uma fase mais pura da 

magnetita, sem impurezas ou outras fases interferindo, indicando que as fases de espinélio 

ficaram estruturalmente melhor organizadas, o que é um resultado importante visando a 

próxima etapa, que é a síntese dos compósitos. 

Mudança de intensidade das bandas ou deslocamentos, são atribuídos a mudanças 

de fase estrutural da magnetita, o que confirma também a presença de Fe-O com Fe2+ em 

sítio octaédrico e Fe2O3 com Fe3+ em sítios tetraédricos na estrutura da magnetita na 
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amostra Mag 02, onde observou-se essa mudança de intensidade em relação à Mag 01, 

evidenciando ainda mais a pureza desse material (COSTA 2014). 

Na Tabela 2 encontram-se os parâmetros de histerese e na Figura 14 a curva de 

histerese para as amostras de magnetita Mag 01 e Mag 02 na temperatura ambiente. 

Através dessa curva obteve-se dados de magnetização de saturação (Ms), que determinam 

o valor máximo de magnetização. Em Mag 02 o Ms foi de 80,56 emu g-1, estando 

compatível com valores da literatura,27,24,26 que trazem valores de 64 – 70 emu g-1, 76,5 

emu g-1, 64,7 emu g-1 respectivamente.  Para Mag 01 obteve-se valor de Ms máximo de 

11,02 emu g-1, abaixo do esperado. As curvas de ambas são estreitas, com baixos valores 

de magnetização remanescente (Mr) e de campo coercitivo, que podem caracterizar 

materiais magnéticos que se magnetizam e desmagnetizam com maior facilidade (DINIZ, 

2015). 

Tabela 2: Parâmetros das curvas de histerese das amostras de magnetita. 

Amostra Ms (emu g-1) Mr (emu g-1) Hc (kOe) Mr ⁄ Ms 

Mag 01 11,02 1,15  0,13 Oe 0,002 

Mag 02 80,56 12,56 0,76 Oe 0,01 

Esses parâmetros foram obtidos de dados experimentais através das curvas de 

histerese, em que também se obtém a magnetização de saturação de campo, o Ms.  

 

Figura 14: Curvas de magnetização das amostras de magnetita. 
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Uma provável explicação para a amostra de Mag 01 apresentar Ms bem menor dos 

valores de referência da literatura é formação de aglomerados de partículas maiores, uma 

vez que se modificou apenas a velocidade de agitação em relação a síntese de Mag 02 e 

segundo FERREIRA (2009), a velocidade de agitação é um parâmetro essencial para 

obter amostras de magnetita mais uniformes. Outras fases de óxidos de ferro presente na 

amostra além das fases que caracterizam a magnetita, como observado no DRX e 

infravermelho, também podem acarretar em menor magnetização.  

Na Figura 15 observa-se nas imagens de MEV que houve variações no formato das 

partículas de magnetita, polidispersas com tendência à formação de aglomerados devido 

a atração magnética entre elas (SCAPIM 2017). Em Mag 01 há presença de partículas 

maiores e menos uniformes em formato, enquanto em Mag 02 elas estão mais uniformes, 

característica que pode ser atribuída a maior velocidade e controle de agitação na síntese 

da Mag 02. 

 

Figura 15: Imagens de MEV para as amostras de magnetita. 

  

De maneira geral, para os resultados obtidos na síntese de magnetita, como ressalta 

a literatura, a velocidade de agitação é um parâmetro importante a ser controlado durante 

a síntese que afeta diretamente o tamanho e uniformidade das partículas. Quanto maior a 

agitação, maior homogeneidade das partículas que pode levar a menores tamanhos, sendo 

mais reativas dessa forma, devido a apresentarem maior área superficial (SAVIANO 

2014). 

Isso foi evidenciado na síntese da Mag 02 em relação a Mag 01, maior intensidade 

de agitação (800-1000 rpm em Mag 02 e 500 rpm em Mag 01), houve maior 

homogeneidade, mas houve formação de aglomerado, ou seja, obteve-se partículas mais 

uniformes, possivelmente de tamanhos menores, mas como elas são mais reativas, 

durante o processo de nucleação e crescimento pode ter levado a aglomeração.  

Mag 01 Mag 02 
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Pela análise inicial das características obtidas na magnetita, decidiu-se trabalhar 

com as amostras Mag 01 e Mag 02 na etapa 2, que é a síntese dos compósitos Pani-mag. 

Os resultados das caracterizações por DRX, FTIR e MEV sugerem que esses dois 

materiais se encontram sob as melhores características espectroscópicas e estruturais para 

dar sequência ao estudo. 

Além disso, na etapa de síntese apenas as amostras Mag 01 e Mag 02 ficaram com 

coloração escura (preta) que é uma característica da magnetita, as demais amostras Mag 

03 e Mag 04, ainda durante a síntese apresentaram cor avermelhada indicativo que outras 

fases de óxidos de ferro predominam como hematita, o que foi evidenciado no DRX 

indicando estar presente além da magnetita. 

 

3.3.2 Resultados Pani-Mag 01 

 

3.3.2.1 Caracterizações espectroscópicas e estruturais  

 

A Figura 16 mostra os difratogramas de raios X, em que na Pani pura, os picos de 

maior intensidade aparecem na região de 17o a 25o em 2θ, atribuídos a cristalinidade do 

polímero (BASAVAIAH 2013). Picos entre 18o - 20,5o (100) e centrado em 25o (110) 

correspondem a indexações de planos cristalográficos da Pani cristalina (GU 2012). A 

presença de um pico intenso em 17,5o e desdobramentos fragmentados em toda a extensão 

que o halo do polímero abrange no difratograma, são indicativos que o DBSA foi 

incorporado nas cadeias da Pani, resultando em ramificações ordenadas das cadeias Pani-

DBSA, tornando-o mais cristalino (HAN, 2005). 

No compósito Pani-Mag 01 observa-se a presença marcante do polímero puro em 

que há predominância dos picos na região de 18 a 25o com as indexações (100) e (110) 

respectivamente, e alguns picos da fase magnetita como em 22o (111), 35o (311) e 43o 

(400) encobertos ou com menor intensidade, devido a elevada intensidade dos picos do 

polímero, o que sugere que houve a interação entre as fases.  
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Figura 16: Difratogramas de raios X para (A) Mag 01, (B) Pani e (C) Pani-Mag 01 

 

 

A Figura 17 apresenta os espectros de infravermelho do compósito e precursores. 

No espectro da Pani, Figura 16 (B), são observadas duas bandas intensas na região de 

1161 a 1403 cm-1, que são atribuídas aos anéis benzênicos e quinoides. Essas bandas são 

características do estado de oxidação desejável, o sal esmeraldina, confirmados pelas 

bandas na região de 2928 e 3142 cm-1 que são atribuídas às vibrações de estiramento N-

H dos grupos amino, indicando grupos –NH2 nas unidades estruturais da Pani.  Há 

formação de cadeias estendidas e mais ordenadas. Observamos também a presença de 

bandas de absorções características do DBSA na região de 587 cm-1 e 1028 cm-1 

confirmando a interação com a Pani (KUMAR, 2016) (ARAUJO, 2010). 

No espectro do compósito Pani-Mag 01, Figura 17 (C) observa-se a presença 

intensa de bandas características da fase Fe-O tetraédrico e octaédrico da magnetita, 

Figura 16, (A) entre 416-590 cm-1, com intensidade elevada e deslocamento em relação 

a Mag 01 (434-618 cm-1). A banda em 1084 cm-1 que indica interações Pani/DBSA, 

também sofreu um deslocamento (1028 cm-1 na Pani). Esses deslocamentos e 

modificações nas intensidades das bandas são atribuídos a interação entre o polímero e a 

magnetita. Entre 950 cm-1 e 1632 cm-1 que apresenta as bandas de interações da estrutura 

polimérica, houve modificações expressivas nas intensidades das bandas e surgindo 

novos modos vibracionais, que são atribuídos a novas ligações ou interações na formação 
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do compósito. A região compreendida entre 2880 cm-1 e 3380 cm-1 é onde deveriam 

aparecer as bandas que caracterizam a Pani, porém não estão visíveis no espectro, 

surgindo uma banda mais alargada entre 2875 cm-1 e 3383 cm-1. Uma modificação nessa 

região, que na Pani pura está relacionada à fase esmeraldina, sugere que houve presença 

de novas ligações.  

 

Figura 17: Espectros de Infravermelho, (A) Mag 01, (B) Pani e (C) Pani-Mag 01. 

 

 

Na Tabela 3, pode-se observar outras bandas e atribuições para esses materiais.  

Tabela 3: Bandas e atribuições na região do infravermelho para os compósitos. 

Amostra Bandas 

(cm-1) 

Atribuições Referência 

 

 

 

 

Pani 

587 νs de S-O do DBSA  Araujo 2009 

680 – 

830 

νas de C-H no DBSA e νs no plano C-H no anel 

1,4 dissubstituído 

Kumar 2016 

1028 νs e νas de O=S=O dopando o polímero –

interação NH4
+ 
→SO3- 

Kumar 2016 

1161-

1403 

ν anéis benzênicos  (NH – B – NH) e quinoides   

(N = Q = N) 

Araujo 2009 

Kumar 2016 

2928 ν N-H dos grupos amino Basavaiah 2013 

3142 ν de N-H da Pani Gu 2012 

T
ra

n
s
m

it
â
n

c
ia

 (
%

T
) 
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Pani-Mag 

01 

 

 

 

 

416 – 

590 

ν e torção de Fe-O na Fe3O4 Araujo 2010 

950 ν de C=N do anel benzênico 1,4 dissubstituído. Kumar 2016 

1084 Banda larga e intensa - grupo SO3 do DBSA 

confirmando dopagem com Pani 

Kumar 2016 

1275 – 

1458 

ν de anéis benzênicos  

(NH – B – NH) e quinoides (N = Q = N) 

Basavaiah 2013 

1632 ν B-N=Q atuam como centros de iniciação para 

crescimento de estruturas da PANI. 

Basavaiah 2013 

2875-

3383 

ν N-H Pani, banda sobreposta com banda de 

moléculas de água na superfície -OH 

Gu 2012 

Legenda: ν = estiramento, νs = estiramento simétrico, νas = estiramento assimétrico, δ = 

deformação angular. 

 

A Figura 18 apresenta as curvas de histerese da Magnetita e do compósito Pani-

Mag na temperatura ambiente. Através dessa curva obteve-se os dados na Tabela 4 para 

os valores de magnetização de saturação (Ms), que determina o valor máximo de 

magnetização. Para Mag 01 obteve-se valor de Ms máximo de 11,02 emu g-1. O 

compósito Pani-Mag 01 resultou em um valor máximo de Ms de 2,12 emu g-1, sendo que 

a literatura (ARAUJO, 2010; ZANG, 2011), traz valores entre 41 e 62 emu g-1.   

 

Figura 18: Curvas de magnetização de Mag 01 e compósito Pani-Mag 01. 
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Tabela 4: Parâmetros de histerese do compósito. 

Amostra Ms (emu g-1) Mr (emu g-1) Hc (kOe) Mr ⁄ Ms 

Mag 01 11,02 1,15 0,13 Oe 0,002 

Pani-Mag 01 2,12 0,12  0,12 Oe 0,008 

 

Em geral, quando se observa um menor magnetismo através das curvas de histerese, 

com baixa magnetização de saturação, tem-se poucas partículas de Fe3O4 agregadas ao 

polímero, uma vez que Pani não apresenta magnetismo (SADEGH, 2020). Uma menor 

velocidade de agitação na síntese dessa amostra pode ter contribuído para isso, formando 

aglomerados de partículas de magnetita que não se agregaram ao polímero e se 

dispersaram na solução.    

A Figura 19 apresenta as imagens de Mev para as amostras de Pani e Pani-Mag 01. 

Na Pani houve boa dispersão do polímero no DBSA com uma superfície homogênea 

assemelhando-se a um filme compacto. Em Pani-Mag 01 as partículas de magnetitas estão 

dispersas no polímero em regiões de estruturas aglomeradas. Há presença de espéculos 

mais brilhosos no meio da massa, mais poroso, que indica que a interação entre Pani e 

Fe3O4 modificou a morfologia do compósito.  

 

Figura 19: Imagens de Mev da Pani e Pani-Mag 01. 

  

 

3.3.2.2 Caracterização eletroquímica  

 

A Figura 20 mostra as reações que correspondem aos processos de oxidação e de 

redução característicos da Pani em dois conjuntos de pares redox. O voltamograma da 

Pani pura, também observado na Figura 22, apresentou dois pares de oxidação: 

identificados como 1 (em 0,26 V) e 2 (em 0,76V) que correspondem aos processos de 

Pani Pani-Mag 01 
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oxidação do estado leucoesmeraldina-esmeraldina (polarônicas) e esmeraldina-

pernigranilina (bipolarônica). Também apresenta dois pares de reduções: identificados 

como 2’ (em 0,68 V) e 1’ (em 0,09 V), correspondentes ao processo de redução de 

pernigranilina-esmeraldina e esmeraldina-leucoesmeraldina, confirmando a presença da 

Pani na forma condutora (RADHAKRISHMAN, 2011), (SADEGH, 2020).  

 

Figura 20: Reações oxidação e redução Pani (Adaptado SADEGH, 2020). 

 

 

A Figura 21 apresenta os perfis eletroquímicos obtidos do compósito Pani-Mag 01 

e de Pani para comparação. No compósito, há presença de pares de oxidação/redução que 

caracterizam a Pani, observados pelos conjuntos 1 em 0,30 V e 3 em 0,72 V e 3’ em 0,60 

V e 1’ em 0,14 V, respectivamente. Esses picos podem confirmar a eletroatividade do 

compósito, que apresentaram uma melhoria na estabilidade das ciclagens em relação ao 

polímero puro. Isso pode ser observado pela altura das intensidades dos picos redox 

devido a variação da densidade de corrente após ciclagens sucessivas 

(RADHAKRISHMAN, 2011).  

Há também a presença do par intermediário de degradação polimérica em 2 e 2’ 

com 0,59 e 0,40 V, semelhante a que ocorre no precursor, que não é interessante para uma 

aplicação em sensores por exemplo, pois indica que o polímero não resistirá a ciclagens 
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sucessivas. Esse intermediário indesejável pode ser proveniente de reticularão do 

polímero, que acaba diminuído a condutividade do material (SADEGH, 2020). 

 

Figura 21: Perfil eletroquímico de Pani-Mag 01 em H2SO4 0,5 mol L-1. 

 
 

As diferenças observadas no voltamograma do compósito em relação à Pani, como 

melhoria da estabilidade das ciclagens e alteração nas intensidades das correntes nos 

picos, sugerem que a interação sinérgica entre a magnetita e o polímero foi positiva e 

interferiu nos processos redox.   

 

3.3.3 Resultados Pani-Mag 02 

 

3.3.3.1 Caracterizações espectroscópicas e estruturais 

 

A Figura 22 apresenta os difratogramas dos materiais produzidos. Para a Mag 02 

obteve-se os picos característicos da fase espinélio, em 2θ: 18°(111), 30° (220), 35°(311), 

43°(400), 53° (422), 57° (511), de acordo com Carta Cristalográfica JCPDS 190629,19 

confirmando a presença de FeO e Fe2O3 (Fe3O4) na estrutura cristalina e fase pura, sem 

presença de picos referentes a outras fases. Para a Pani pura, observam-se picos entre 18o 

– 21o (100) e entre 23° - 27° (110), que correspondem aos planos da Pani cristalina 

(BASAVAIAH, 2013; HAN, 2005). A presença de um pico intenso em 17,5° e outros de 
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menor intensidade em toda a extensão que o halo do polímero abrange no difratograma, 

são indicativos que o DBSA está presente como dopante nas cadeias da Pani, resultando 

em ramificações ordenadas em suas cadeias, o que a torna mais cristalina (HAN, 2005). 

O DBSA atua junto à Pani organizando melhor sua estrutura, pois auxilia no processo de 

polimerização para que as cadeias sejam obtidas em unidades iguais reduzidas e oxidadas, 

o que leva a formação de uma rede reticulada estável e estrutura mais organizada 

(VARGAS, 2018; KUMAR, 2016). No compósito Pani-Mag 02 há a presença marcante 

do polímero com predominância dos picos da Pani na região de 18 a 27° com as 

indexações (100) e (110) respectivamente, e alguns picos da fase magnetita, como aqueles 

em 22° (111), 29,5° (220), 32° (311), 43° (400) e 47° (422), com menor intensidade, 

devido à elevada intensidade dos picos do polímero, o que indica que houve a interação 

sinérgica entre as fases e, provavelmente, a Pani está envolvendo as partículas de 

magnetita. 

 

Figura 22: Difratogramas de raios X dos materiais (A) Magnetita, (B) Pani e (C) Pani-

Mag 02. 

 

A Figura 23 apresenta os espectros de infravermelho da magnetita (A), Pani (B) e 

Pani-Mag 02 (C), com as principais bandas e suas atribuições. Para a magnetita, destaca-

se a banda dupla em 434 cm-1 e 585 cm-1, característica da fase, que pelos modos 

vibracionais de estiramento e torção, atribui-se à ligação Fe-O (ARAUJO, 2010) e 

confirmam a presença de espinélio na estrutura de Fe3O4. No espectro da Pani pura, Figura 
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21B, são observadas duas bandas intensas na região de 1161 cm-1 a 1403 cm-1, que são 

atribuídas aos anéis benzênicos (NH – B – NH) e quinoides (N = Q = N). São 

características do estado de oxidação desejável, o sal esmeraldina, que se confirma 

também por bandas na região de 2928 cm-1 e 3142 cm-1, atribuídas à vibrações de 

estiramento N-H dos grupos amino. Isso indica presença de grupos –NH2 nas unidades 

estruturais da Pani, com formação de cadeias estendidas e mais ordenadas (KUMAR, 

2016) (BASAVAIAH, 2013). Observa-se também a presença de bandas de absorções 

características ao DBSA na região de 587 cm-1 e 1028 cm-1 confirmando sua interação 

com a Pani (KUMAR, 20116). O espectro do compósito Pani-Mag, na Figura 21C, 

apresenta bandas intensas e bem definidas, com novos modos vibracionais em relação aos 

precursores. Principais bandas na região de 1028 cm-1 que se estendem até 1656 cm-1, 

características das interações de anéis benzênicos e quinoides do polímero, sugerindo 

também boa interação com o DBSA e maior organização estrutural (ALIRAMAJI, 2015). 

Em 1169 cm-1 banda intensa, e novos modos vibracionais nessa região sugerem novas 

ligações ou interações químicas nas estruturas poliméricas. As bandas características de 

magnetita ficaram encobertas pela fase orgânica, reiterando que houve interação do 

polímero com a fase inorgânica no compósito. 

 

Figura 23: Espectro de Infravermelho para (A) Magnetita, (B) Pani e (C) Pani-Mag 02. 
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A Figura 24 apresenta as curvas de histerese da Magnetita e do compósito Pani-

Mag 02 na temperatura ambiente. Através dessa curva obteve-se dados de magnetização 

de saturação (Ms), que determina o valor máximo de magnetização. Para a magnetita 

obteve-se valor de Ms máximo de 80,56 emu g-1, estando compatível com valores da 

literatura, (DINIZ, 2015; ARAUJO, 2010; ZANG, 2011) 64 – 70 emu g-1, 76,5 emu g-1, 

64,7 emu g-1 respectivamente. O compósito Pani-Mag 02 resultou em um valor máximo 

de Ms de 29,85 emu g-1, sendo que a literatura (ARAUJO, 2010; ZANG, 2011) traz 

valores entre 41 e 62 emu g-1, e no caso de (XUE, 2006), que variou o teor de Fe em 30 

%, 50 % e 70 % no compósito Pani-Magnetita-DBSA, obteve resultados de magnetização 

também variável de 32, 56 e 78 emu g-1.  

 

Figura 24: Curvas de magnetização das amostras (A) Mag 02 e (B) Pani-Mag 02. 

 

Tabela 5: Parâmetros de histerese do compósito. 

Amostra Ms (emu g-1) Mr (emu g-1) Hc (kOe) Mr ⁄ Ms 

Mag 02 80,56 12,56 0,76 Oe 0,10 

Pani-Mag 02 29,85 5,68 0,07 Oe 0,20 

Esses parâmetros foram obtidos de dados experimentais através das curvas de 

histerese, em que também se obtém a magnetização de saturação de campo, o Ms. Os 

resultados que estão compatíveis com os dispostos pela literatura indicam boa interação 

das fases e que as partículas de magnetita estão presentes no compósito em proporção 

adequada aos parâmetros de síntese, pois quanto maior teor de partículas de Fe3O4 

agregadas ao polímero, maior será a magnetização de saturação obtida (SADEGH, 2020). 
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Esse resultado é satisfatório para caracterizar o compósito Pani-Mag 02 como 

magnético, que sugere um compósito com melhoria na estabilidade eletroquímica, 

magnéticas e mecânicas, tornando-o promissor para aplicação em sensores e dispositivos 

eletroquímicos (DINIZ, 2015; MARCHESI, 2010).  

Em geral, nos polímeros condutores não se espera elevados valores de 

magnetização de saturação, pois a propriedade magnética depende da regularidade e da 

ordem estrutural das cadeias. Cadeias com maior linearidade e mais estendidas, permitem 

maior estabilidade de bipôlaron o que leva a uma redução da contribuição magnética. Por 

outro lado, quando as cadeias estão mais curtas, permitem mais pôlarons localizados, o 

que aumenta a magnetização (MARCHESI, 2010).  

A magnetita tem facilidade de aglomerar-se, o que resulta em magnetismo mais 

fraco e maior dispersabilidade. Tamanho de partícula e quantidade de magnetita que será 

incorporada no polímero são cruciais para obter materiais com boas propriedades 

magnéticas (MARCHESI, 2010). 

A Figura 25 mostra as imagens de MEV das amostras de Pani e Pani-Mag 02. 

Obteve-se homogeneidade no compósito com uma estrutura rugosa bem organizada e sem 

aglomerações, onde a magnetita encontra-se incorporada na estrutura da Pani-DBSA e o 

polímero comporta-se como uma massa continua servindo de suporte para as partículas 

de magnetita.  

 

Figura 25: Imagens de Mev para Pani e Pani-Mag 02.  

 

A modificação da velocidade de agitação, forma partículas com morfologias 

diferenciadas. Ao aumentar a velocidade de agitação, o compósito formado Pani-Mag- 

02, apresentou uma estrutura na forma de agulhas, podendo também observar uma 
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estrutura mais compacta e homogênea, característica da Pani, quando se compara com os 

outros compósitos produzidos nesse estudo. 

 

3.3.3.2 Aspectos de sustentabilidade – Química Verde 

 

Com as informações descritas na Tabela 7 (item 3.4.4 desse manuscrito), 

preencheu-se a Tabela 6, que contempla critérios de prevenção, economia, sínteses menos 

perigosas, solventes mais seguros, eficácia, uso de matérias primas renováveis, redução 

de derivações, catalisadores, degradação e prevenção de acidentes visando o cuidado e a 

atenção aos aspectos de saúde, meio ambiente e riscos físicos. Com os princípios e 

critérios pontuados, tem-se a estrela verde (EV), obtida para a rota sintética, observada 

na Figura 26. 

 

Tabela 6: Tabela de parâmetros métricos seguindo os princípios da química verde. 

Princípios da 

Química 

verde 

Pontuação 

(p) 

Critérios Pontuação 

a 

preencher 

P1 – 

Prevenção 

3 Todos os resíduos são inócuos (p = 1; Tabela 1) 

2 

2 Formação de pelo menos um resíduo que 

envolva perigo moderado para a saúde e 

ambiente (p = 2 (Tabela 1), sem nenhum que 

envolva p = 3) 

1 Formação de pelo menos um resíduo que 

envolva perigo elevado para a saúde e ambiente 

(p = 3; Tabela 1) 

P2 – 

Economia 

atômica  

3 Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e 

sem formação de coprodutos 

3 

2 Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e 

com formação de coprodutos 

2 Reações com reagentes em excesso (>10%) e 

sem formação de coprodutos 

1 Reações com reagentes em excesso (>10%) e 

com formação de coprodutos 

P3 – Sínteses 

menos 

perigosas 

3 Todas as substâncias envolvidas são inócuas 

(p = 1; Tabela 1) 

1 
2 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

moderado para a saúde e o ambiente (p = 2; 

Tabela 1, pelo menos para uma substância, sem 

substâncias com p = 3) 
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1 Pelo menos uma substância envolvida apresenta 

perigo elevado para a saúde e ambiente (p = 3; 

Tabela 1) 

P5 – 

Solventes e 

substâncias 

auxiliares 

mais seguras 

3 Os solventes e as substâncias auxiliares não 

existem ou são inócuas (p = 1; Tabela 1) 

2 

2 Os solventes e substâncias auxiliares usadas 

envolvem perigo moderado para a saúde e 

ambiente (p = 2; Tabela 1, pelo menos para uma 

substância, sem substâncias com p = 3) 

1 Pelo menos um dos solventes ou uma das 

substâncias auxiliares usadas envolve perigo 

elevado para a saúde e ambiente (p = 3; Tabela 

1) 

P6 – 

Planificação 

para 

conseguir 

eficácia 

energética 

 

3 

 

Temperatura e pressão ambientais 

3 

2 Pressão ambiental e temperatura entre 0ºC e 

100ºC que implique arrefecimento ou 

aquecimento 

1 Pressão diferente da ambiental e/ou temperatura 

> 100 ºC ou < 0 ºC 

P7- Uso de 

matérias 

primas 

renováveis 

3 Todos os reagentes/matérias-primas envolvidos 

são renováveis 

3 
2 Pelo menos um dos reagentes/matérias-primas 

envolvidos é renovável, não se considera a água 

1 Nenhum dos reagentes/matérias-primas 

envolvidos é renovável, não se considera a água 

P8 – Reduzir 

derivações   

3 Sem derivações ou com uma etapa 

3 
2 Usa-se apenas uma derivação ou duas etapas 

1 Usam-se várias derivações ou mais do que duas 

etapas 

P9 – 

Catalizadores  

3 Não se usam catalisadores ou os catalisadores 

são inócuos (p = 1; Tabela 1) 

3 
2 Utilizam-se catalisadores com perigo moderado 

para a saúde e ambiente (p = 2; Tabela 1) 

1 Utilizam catalisadores com perigo elevado para 

a saúde e ambiente (p = 3; Tabela 1) 

P10- 

Planificação 

para a 

degradação 

3 Todas as substâncias envolvidas são 

degradáveis com os produtos de degradação 

inócuos 

1 

2 Todas as substâncias envolvidas que não são 

degradáveis podem ser tratadas para 

degradação, sendo esses produtos inócuos 

1 Pelo menos uma das substâncias envolvidas não 

é degradável nem pode ser tratado para obter a 

sua degradação com produtos de degradação 

inócuos 
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P12- Química 

inerentemente 

mais segura 

quanto à 

prevensão de 

acidentes  

3 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

baixo de acidente químico (p = 1; Tabela 1, 

considerando os perigos para a saúde e perigos 

físicos) 

1 

2 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

moderado de acidente químico (p = 2; Tabela 1, 

pelo menos para uma substância, considerando 

os perigos para a saúde e perigos físicos, e sem 

substâncias p = 3) 

1 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

elevado de acidente químico (p = 3; Tabela 1, 

considerando os perigos para a saúde e perigos 

físicos) 

Fonte: RIBEIRO, 2010. 

Na Figura 26, observa-se o gráfico de EV representando a cor verde, que comtempla 

os critérios da métrica sustentável, e vermelho para o não cumprimento desses princípios. 

Quanto mais verde é o gráfico maior é o índice de verdura e mais satisfatórios para 

princípios de sustentabilidade. O IPE obtido foi de 65 % em escala que varia de 0 a 100, 

o que é considerado aceitável com bons indícios de uma síntese sustentável, apesar de ter 

sido utilizado reagentes que representam risco potencial para a saúde e ambiente como a 

anilina e o DBSA.  

Destaca-se que atingiram nível máximo satisfatórios, os princípios: P2-economia 

atômica, P6-planificação para eficácia energética, P7-matérias primas renováveis, P8-

derivatizações e P9-catalisadores. Não se mostrou satisfatória para os critérios P3-sínteses 

perigosas, e P12-mais segura na prevenção de acidentes. Alguns princípios atingiram 

nível intermediário, como os critérios P1-prevenção, P5-solventes e substâncias 

auxiliares mais seguras, e P10-degradação, em que se obteve um nível intermediário para 

princípios sustentáveis. É possível melhorar os parâmetros necessários para atingir a 

verdura máxima, dentro das possibilidades e otimizando o processo. 

Essa métrica de análise de dados reforça a importância de realizar estudos das 

condições de síntese a fim de torná-la mais sustentável, utilizando menores quantidades 

de reagentes, tendo maior economia e menores quantidades de resíduos. Houve a 

simplificação de etapas e processos que envolviam riscos físicos, para o meio ambiente e 

para a saúde na obtenção do material compósito.   
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Figura 26: EV (Estrela Verde) para síntese do compósito Pani-Mag 02. 

 

 

3.3.3.3 Caracterização eletroquímica e ensaios como sensor para o ácido ascórbico 

 

A molécula de ácido ascórbico (AA) foi escolhida nesse estudo por ser uma 

vitamina importante para sistemas bioquímicos e farmacológicos. Sabe-se que a 

deficiência de Vitamina C pode causar doenças, e seus níveis adequados atuam na 

prevenção de doenças respiratórias, cardiovasculares entre outras (ARAUJO, 2017). O 

ácido ascórbico é utilizado também na indústria alimentícia como potente antioxidante 

para prevenir mudanças indesejadas na cor e sabor de alimentos, mantendo a conservação 

(NASCIMENTO, 2019).  

Diante da sua elevada importância, é essencial a utilização de métodos eficazes e 

alternativos para determinação do ácido ascórbico, como é o caso dos sensores, que 

através dos testes eletroquímicos pode determinar com precisão a concentração do ácido 

em amostras diversas, sendo possível detectar limites distintos em quantidades pequenas. 

Essa caracterização é importante para controle de qualidade na indústria alimentícia e em 

fórmulas farmacêuticas, assegurando quantidades recomendadas e adequadas de controle, 

evitando utilização em excesso. 

Com o intuito de analisar um potencial de aplicabilidade desse material compósito 

como sensor da molécula sonda de Ácido Ascórbico (AA), foi realizada a caracterização 

eletroquímica descrita, como mostrado a seguir. 

A Figura 27, apresenta o perfil eletroquímico, caracterizado por voltametria cíclica, 

da Pani e do compósito. O voltamograma da Pani pura apresentou, dois pares de oxidação: 
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identificados como 1 (em 0,26 V) e 2 (em 0,76V) que correspondem aos processos de 

oxidação do estado leucoesmeraldina-esmeraldina (polarônicas) e esmeraldina-

pernigranilina (bipolarônica). Também apresenta dois pares de reduções: identificados 

como 2’ (em 0,68 V) e 1’ (em 0,09 V), correspondentes ao processo de redução de 

pernigranilina-esmeraldina e esmeraldina-leucoesmeraldina, confirmando a presença da 

Pani na forma condutora (RADHAKRISHMAN, 2011).   

Já o conjunto de picos em 3 e 3’ correspondem a efeitos de degradação do polímero 

e formação de intermediários como quinonas e hidroquinonas, quebra de ligações da 

cadeia polimérica e formação de ligações intercadeias na etapa de síntese.  Esses 

intermediários são indesejados visando uma aplicação em sensores, pois indicam que não 

houve estabilidade nos processos redox (RADHAKRISHMAN, 2011; MARCHESI, 

2010).  

No voltamograma do compósito Pani-Mag 02, observa-se dois conjuntos de 

oxidação/redução, 1 (em 0,33 V) e 2 (em 0,65 V) e o segundo, 2’ (em 0,31 V) e 1’ (em 

0,09 V), respectivamente sugerindo a presença de Pani na forma condutora, uma vez que 

são atribuídos às transições características dessa fase. Observa-se melhor estabilidade de 

ciclagens em relação à Pani e não aparecem picos intermediários de degradação, que são 

atribuídos a interação entre as partículas magnéticas e o polímero, conferindo ao 

compósito melhoria nas propriedades condutivas. 

Figura 27: VC do compósito Pani-Mag 02 em eletrodo de Carbono vítreo em H2SO4 

0,5 Mol L-1. 

 



62 
 

Os resultados apresentados mostram que o compósito sintetizado tem a fase 

polimérica e partículas magnéticas em sinergismo, contribuindo para melhorar as 

propriedades eletroquímicas da Pani, mantendo as propriedades magnéticas da magnetita, 

conforme as análises de magnetização. 

As características apresentadas são importantes em um sensor eletroquímico, que 

deve ter resposta de análise rápida, estabilidade eletroquímica, fácil manuseio e preparo 

do eletrodo de trabalho (IQBAL, 2018). 

Considerando que a estabilidade observada pela boa interação entre as fases e que 

as características magnéticas e eletroquímicas da Pani foram melhoradas devido à 

presença da magnetita, foi proposto utilizar este material como um sensor eletroquímico 

de ácido ascórbico. Não foi encontrado na literatura a aplicação de material semelhante 

para essa finalidade, apenas exemplos com eletrodo modificado de pasta de carbono com 

magnetita13 e eletrodo modificado com Carbono e Nafion (ARAUJO, 2017). Estudos 

preliminares aqui apresentados, apontam para um sistema promissor. 

Para evidenciar o potencial de aplicabilidade do compósito, realizou-se testes 

eletroquímicos para sensores, que determinassem o perfil de oxidação do ácido ascórbico, 

à medida que sua concentração aumentava na cela eletroquímica. Testes foram realizados 

utilizando o compósito Pani-Mag 02 em suspensão gotejados na superfície do eletrodo de 

trabalho, obtendo como melhores condições em solução tampão de fosfato de potássio 

0,1 mol L-1 em pH 4,0 e intervalo de potencial de -0,2 a 1,0 V e escala de corrente de 1μA  

e velocidade de varredura de 50 mV s-1. Solução padrão de AA na concentração de 0,1 

mol L-1, foi adicionada em 10 alíquotas sucessivas de 100 μL cada, com posterior leitura 

do voltamograma cíclico a fim de acompanhar o perfil de oxidação, em função da 

concentração do analito que vai aumentando na célula eletroquímica. Um branco foi 

realizado apenas com o eletrodo modificado com o compósito na superfície do eletrodo, 

sem adição de alíquotas de AA em solução, em que houve estabilização no perfil após 

ciclagens (50 ciclos). Somente após adicionar o analito que gradativamente foi 

modificando o perfil eletroquímico, conforme descrito na Figura a seguir. 

Na Figura 28, em (A) observa-se o comportamento do perfil de oxidação do AA, 

sendo que conforme aumenta a concentração do analito, aumenta a corrente de pico, 

evidenciado em (B). Esse aumento da corrente é devido à taxa de transferência de elétrons 

na superfície do eletrodo de carbono vítreo que se encontra modificada com o compósito 

Pani-Mag (ARAUJO, 2017).  
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Figura 28: (A) Perfil de oxidação de AA com eletrodo modificado com o compósito 

Pani-Mag 02, (B) concentração em função da corrente. 

 

 

 

A Figura 29 apresenta o mecanismo de oxidação do ácido ascórbico, em que forma-

se ácido dehidroascórbico, que é a forma oxidada da vitamina C com maior estabilidade 

em pH ácido em torno de 4,0. A presença do grupo químico hidróxi-enólico na estrutura 

torna-o um poderoso agente redutor, que é facilmente oxidado devido a essa característica 

(OSIAL, 2020).  
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Figura 29: Mecanismo oxidação AA (OSIAL, 2020). 

 

A presença do óxido no compósito Pani-Mag evidenciou que tem potencial para 

melhorar os parâmetros eletroquímicos, como maior sensibilidade e maior estabilidade. 

Vale ressaltar que satisfaz aos objetivos, pois a intenção era qualificação do material 

eletroativo. 

Esse resultado mostra que o compósito Pani-Mag é promissor para aplicação como 

sensor de AA. Testes analíticos de limites de detecção e quantificação serão realizados 

para determinar esses parâmetros em trabalhos futuros. No entanto, pela resposta obtida 

no teste de voltametria, observou-se que há resposta para sensor de detecção do analito 

ácido ascórbico em solução, sendo essa uma aplicação de interesse biológico e 

tecnológico.  

 

3.3.4 Resultados Pani-Mag 1E 

 

3.3.4.1 Caracterizações espectroscopias e estruturais  

 

O difratograma de raios X, Figura 30 é característico e tem picos de reflexão 

indexáveis à magnetita, em 21o (111), 36o (311), 40o (400), 55o (511) em 2θ, segundo 

carta cristalográfica JCPDS # 19-0629. Os picos de reflexão em 22,8o, 32o, 46o e 58o 2θ 

podem ser atribuídos a outras fases de ferro incrustradas, como Fe2+ que se mantêm unidas 

na estrutura do compósito por interações químicas (SILVA, 2014), sugerindo a presença 

da fase Fe2O3 (SILVA, 2013). O polímero Pani é identificável das reflexões entre 15o a 

25o 2θ, com halo englobando essa região, em menor intensidade (GU, 2012). 
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Figura 30: Difratograma de raios X do compósito Pani-Mag 1E. 

 

 

Da Figura 31, espectro de infravermelho do compósito Pani-Mag 1E, é possível 

destacar as bandas mais intensas na região de 1031 cm-1 a 1444 cm-1 que indicam modos 

vibracionais característicos da Pani e das suas interações com o DBSA (KUMAR, 2016). 

Essa interação indica que as cadeias do polímero foram obtidas com melhor organização 

estrutural, na medida em que o DBSA age como dopante. Na região entre 483 cm-1 a 

683 cm-1, aparecem bandas correspondentes aos modos vibracionais característicos da 

magnetita, (ZANG, 2011) que confirmam a formação do compósito, pela interação da 

fase inorgânica nas cadeias do polímero. Nas regiões entre 2822 cm-1 a 3142 cm-1, 

correspondentes às vibrações N-H da Pani, aparecem bandas intensas e larga, com 

desdobramentos em novos modos vibracionais, que são atribuídos a novas ligações na 

formação do compósito (GU, 2012). Essas novas ligações podem ser estiramento C-H de 

grupo metileno que aparecem normalmente na região de 2900 a 2845 cm-1 (SOUZA, 

2013). 
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Figura 31: Espectro de infravermelho do compósito Pani-Mag 1E. 

 

Da Figura 32, o valor lido da magnetização abaixo da saturação, para um campo 

aplicado de 20  kOe, foi de 1,57 emu g-1. O campo coercitivo é de 0,032  kOe. Mesmo 

assim, a curva indica um comportamento de magneto com baixo valor de magnetização 

de saturação, que se magnetiza/desmagnetiza com facilidade (baixa coercividade) em 

presença de um campo externo, um comportamento que pode ser devido a vários fatores, 

como: defeitos na superfície dessas partículas, vacâncias e/ou ligações rompidas, efeito 

sinérgico do compósito, presença de outras fases no compósito, que provocam alterações 

nas propriedades magnéticas (DINIZ, 2015; ARAUJO, 2010). O baixo valor de 

magnetização de saturação pode ser um indicativo de que as pequenas partículas de 

magnetita envolvidas na matriz polimérica estão em pequena quantidade e que a massa 

do polímero predomina no compósito. 
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Figura 32: Curva de magnetização do compósito Pani-Mag 1E. 

 

Da imagem (Figura 33 (A)) por MEV da amostra do compósito Pani-mag 1E, 

observa-se a formação de uma grande massa polimérica fibrosa envolvendo as partículas 

inorgânicas. A imagem do polímero Pani (Figura 33 (B)) permite comparar o ambiente 

da matriz suporte, por incorporação das partículas de magnetita. De inspeção visual, a 

matriz do polímero tem aparência nitidamente mais homogênea do que a do compósito 

Pani-magnetita. 

 

Figura 33: Imagem de MEV (A) do compósito Pani-Mag 1E e (B) do polímero Pani 

(ampliação 1000 vezes). 

   

 

As caracterizações físicas e morfológicas aqui apresentadas mostram a obtenção de 

Pani-magnetita, com um acoplamento estrutural entre as fases orgânica e inorgânica, 

como, de fato, indica o espectro de FTIR, que apresentou novas bandas, relacionadas ao 

aparecimento de novos modos vibracionais, no compósito. Os resultados de MEV 

confirmaram as mudanças morfológicas provocadas pela síntese, ao mostrar imagens 

(A) (B) 
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distintas, com diferenças em tamanho e forma, entre o polímero e o compósito. Do 

difratograma, também, a formação de um compósito pela mistura das fases 

cristalográficas. Esses resultados são fundamentais para aplicaçãoes tecnológicas em 

adsorção, biosensores, capacitores e dispositivos eletroquímicos. 

A relativamente baixa magnetização a 20 kOe pode limitar a sua utilização em 

separação magnética, por exemplo, otimizar o uso em aplicações que requerem resposta 

mais efetiva a um campo magnético aplicado, requer ainda algum controle da síntese, a 

fim de incorporar maior quantidade de partículas de magnetita na estrutura polimérica. 

 

3.3.4.2 Analise da rota sintética na perspectiva da química verde 

 

A metodologia para construção da estrela verde, EV, segue critérios de fichas de 

segurança de produtos químicos, (SDS – Safety Data Sheet), fornecidas pelos fabricantes, 

que contêm informações da classificação dos riscos das substâncias. O Sistema Global 

Harmonizado de Classificação e Rotulagem de produtos químicos, (GHS – Global 

Harmonized System - 1272/2008) foi usado. 

A Tabela 7 apresenta os critérios utilizados para classificar, quanto aos riscos, os 

reagentes, os solventes e outras substâncias, que foram subordinadamente empregadas, 

bem como os resíduos formados no processo de síntese. Para cada substância atribui-se 

um valor de p, que vai de 1 a 3, de acordo com os riscos à saúde humana, meio ambiente 

e riscos físicos. Ao maior grau de benignidade atribui-se o valor de p = 1, e para os 

máximos riscos e perigos o valor de p = 3, seguindo os cógidos de GHS (RIBEIRO, 

2014). 
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Tabela 7: Critérios de classificação de perigos das substâncias envolvidas na síntese, 

quanto a saúde, ambiente e riscos físicos. 

Reagentes Perigos 

 Saúde 

(p) 

Ambiente 

(p) 

Físico   

(p) 

Reagentes estequiométricos 

Anilina 

DBSA 

Cloreto de ferro II 

Cloreto de ferro III 

Hidróxido de amônio  

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

Solventes e outras substâncias auxiliares 

Água  1 1 1 

Persulfato de amônio  2 2 2 

Produto    

Polianilina 1 1 1 

Óxidos de ferro  1 1 1 

Resíduos    

Água de lavagem 1 1 1 

Resíduos de DBSA 2 1 1 

Resíduos sólidos  1 1 1 

  

Com as informações descritas na Tabela 7, preencheu-se a Tabela 8, que contempla 

critérios de prevenção, economia, sínteses menos perigosas, solventes mais seguros, 

eficácia, uso de matérias primas renováveis, redução de derivações, catalisadores, 

degradação e prevenção de acidentes visando o cuidado e a atenção aos aspectos de saúde, 

meio ambiente e riscos físicos. Com os princípios e critérios pontuados, tem-se a estrela 

verde (EV), obtida para a rota sintética, observada na Figura 34. 
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Tabela 8: Pontuação dos princípios da Química Verde e critérios para a construção da 

estrela verde (EV). 

Princípios da 

Química 

verde 

Pontuação 

(p) 

Critérios Pontuação 

a 

preencher 

P1 – 

Prevenção 

3 Todos os resíduos são inócuos (p = 1; Tabela 1) 

2 

2 Formação de pelo menos um resíduo que 

envolva perigo moderado para a saúde e 

ambiente (p = 2 (Tabela 1), sem nenhum que 

envolva p = 3) 

1 Formação de pelo menos um resíduo que 

envolva perigo elevado para a saúde e ambiente 

(p = 3; Tabela 1) 

P2 – 

Economia 

atômica  

3 Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e 

sem formação de coprodutos 

3 

2 Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e 

com formação de coprodutos 

2 Reações com reagentes em excesso (>10%) e 

sem formação de coprodutos 

1 Reações com reagentes em excesso (>10%) e 

com formação de coprodutos 

P3 – Sínteses 

menos 

perigosas 

3 Todas as substâncias envolvidas são inócuas 

(p = 1; Tabela 1) 

1 

2 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

moderado para a saúde e o ambiente (p = 2; 

Tabela 1, pelo menos para uma substância, sem 

substâncias com p = 3) 

1 Pelo menos uma substância envolvida apresenta 

perigo elevado para a saúde e ambiente (p = 3; 

Tabela 1) 

P5 – 

Solventes e 

substâncias 

auxiliares 

mais seguras 

3 Os solventes e as substâncias auxiliares não 

existem ou são inócuas (p = 1; Tabela 1) 

2 

2 Os solventes e substâncias auxiliares usadas 

envolvem perigo moderado para a saúde e 

ambiente (p = 2; Tabela 1, pelo menos para uma 

substância, sem substâncias com p = 3) 

1 Pelo menos um dos solventes ou uma das 

substâncias auxiliares usadas envolve perigo 

elevado para a saúde e ambiente (p = 3; Tabela 

1) 

P6 – 

Planificação 

para 

conseguir 

 

3 

 

Temperatura e pressão ambientais 

2 2 Pressão ambiental e temperatura entre 0ºC e 

100ºC que implique arrefecimento ou 

aquecimento 
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eficácia 

energética 

1 Pressão diferente da ambiental e/ou temperatura 

> 100 ºC ou < 0 ºC 

P7- Uso de 

matérias 

primas 

renováveis 

3 Todos os reagentes/matérias-primas envolvidos 

são renováveis 

3 
2 Pelo menos um dos reagentes/matérias-primas 

envolvidos é renovável, não se considera a água 

1 Nenhum dos reagentes/matérias-primas 

envolvidos é renovável, não se considera a água 

P8 – Reduzir 

derivações   

3 Sem derivações ou com uma etapa 

3 
2 Usa-se apenas uma derivação ou duas etapas 

1 Usam-se várias derivações ou mais do que duas 

etapas 

P9 – 

Catalizadores  

3 Não se usam catalisadores ou os catalisadores 

são inócuos (p = 1; Tabela 1) 

3 
2 Utilizam-se catalisadores com perigo moderado 

para a saúde e ambiente (p = 2; Tabela 1) 

1 Utilizam catalisadores com perigo elevado para 

a saúde e ambiente (p = 3; Tabela 1) 

P10- 

Planificação 

para a 

degradação 

3 Todas as substâncias envolvidas são 

degradáveis com os produtos de degradação 

inócuos 

2 

2 Todas as substâncias envolvidas que não são 

degradáveis podem ser tratadas para 

degradação, sendo esses produtos inócuos 

1 Pelo menos uma das substâncias envolvidas não 

é degradável nem pode ser tratado para obter a 

sua degradação com produtos de degradação 

inócuos 

P12- Química 

inerentemente 

mais segura 

quanto à 

prevensão de 

acidentes  

3 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

baixo de acidente químico (p = 1; Tabela 1, 

considerando os perigos para a saúde e perigos 

físicos) 

1 

2 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

moderado de acidente químico (p = 2; Tabela 1, 

pelo menos para uma substância, considerando 

os perigos para a saúde e perigos físicos, e sem 

substâncias p = 3) 

1 As substâncias envolvidas apresentam perigo 

elevado de acidente químico (p = 3; Tabela 1, 

considerando os perigos para a saúde e perigos 

físicos) 

Fonte: RIBEIRO, 2010. 
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Os parâmteros P4- desenho de produtos seguros e P11- análise em tempo real de 

prevenção de poluição não se aplicam nesta avaliação. 

 

Figura 34: Estrela verde (EV) para a rota sintética alternativa de produção do compósito 

Pani-Mag 1E. 

 

 

Com a EV construída, foi possível obter o índice de verde 60% (IPE), para a síntese 

dos componentes e a formação do compósito Pani-Fe3O4. Este índice é em relação a uma 

estrela com máxima área verde preenchida (100% IPE). Quanto maior a porcentagem de 

verde obtido, mais satisfatório aos princípios. 

O nível máximo de verde é obtido para cada parâmetro, quando se obtém a 

classificação máxima de 3 na tabela de princípios (tabela 4). Quando para um parâmetro 

se obtém o nível 1, tem-se uma área nula, com mínimo de verde, pois toda a sua área 

correspondente ficará em vermelho. Esse critério requererá ser melhorado em uma 

síntese, para deixá-la mais sustentável (RIBEIRO, 2014).  

Após trabalhar na ferramenta da química verde, pode-se observar que a síntese do 

compósito Pani-Fe3O4 foi satisfatória para alguns princípios da química verde em seu 

nível máximo, como em P2, economia atômica; P7, matérias primas renováveis; P8, 

derivações e P9, catalisadores. Não se mostrou satisfatória para os critérios P3, sínteses 

perigosas e P12, mais segurança na prevenção de acidentes. Estes resultados 

demonstraram que adotar essa metodologia é eficaz, pois mesmo trabalhando com 

reagentes com perigo potencial para a saúde e meio ambiente, foi possível realizar uma 
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síntese verde mais sustentável e analisar quais pontos poderão ser aprimorados, como os 

critérios: P1, prevenção; P5, solventes e substâncias auxiliares mais seguras; P6, 

catalisadores e P10, degradação, em que se obteve um nível intermediário para princípios 

sustentáveis. 

 

3.3.4.3 Analise de estimativa de custos 

 

A análise dos custos estimados em reais para a produção do compósito em pequena 

escala, incluindo reagentes e processo, como tempo de agitação e aquecimento, é 

mostrada na Tabela 9. Como parâmetros de comparação, foram analisados os custos de 

uma rota de síntese muito utilizada na literatura,23 em que o compósito Pani-mag 1E é 

produzido em duas etapas: primeiramente, obtém-se a magnetita pura, para, depois, 

incorporá-la, em segunda etapa, na síntese do compósito, comparativamente aos custos 

da rota sintetizada, que é feita em etapa única. 

Foi possível comprovar que o compósito obtido tem menor custo de produção, 

inclusive quando se compara com a metodologia de base deste estudo, pois foi reduzido 

o tempo total de agitação da síntese em 50%, - de 10 h para 5 h – obtendo-se um material 

com características espectroscópicas, cristalográficas estruturais e morfológicas próprios 

do compósito Pani-Fe3O4. Rotas realizadas em duas etapas apresentaram um custo 

elevado, com maiores gastos de reagentes e de processamento que acarretam em maior 

custo total. 
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Tabela 9: Análise de custos de produção 

Parâmetros para 100mL Rota literatura23 

2 etapas  

Rota literatura13 base 

–  

1 etapa 

Rota 

sintetizada 

1 etapa 

Reagentes (mL) 

Anilina 

DBSA 

(NH4)2S2O8 

FeCl3 

FeCl2.4H2O 

NH4OH 

 

  1 mL 

10 mL 

25 mL 

25 mL 

25 mL 

50 mL 

 

  1 mL 

  1 mL 

  1 mL 

10 mL 

10 mL 

  5 mL 

 

  1 mL 

  1 mL 

  1 mL 

10 mL 

10 mL 

  5 mL 

Metodologia 

1a etapa 

2a etapa 

 

síntese de Fe3O4 

síntese Pani-Fe3O4 

 

Pani-Fe3O4 

 

Pani-Fe3O4 

Tempo de agitação (h) 

1a etapa 

2a etapa 

 

2 h 

10 h 

 

10 h  

 

5h 

Tempo de aquecimento (min)  - 30 min 30 min 

Custos de reagentes (R$) 41,63 6,54 6,54 

Custos processo (R$) 

agitação/aquecimento 

1,68 1,4 0,70 

Custo médio Global (R$) 43,31 7,94 7,24 

 

Os parâmetros analisados para o custo global foram estimados levando-se em 

consideração a potência dos equipamentos e o custo médio da tarifa local de eletricidade, 

além dos preços médios de reagentes de cada fabricante, podendo sofrer pequenas 

variações. Uma redução de custos em pequena escala, pode ser muito significativa, na 

projeção em larga escala, viabilizando-se a produção do compósito, em bases 

economicamente favoráveis. 
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Conclusão  
 

Foram obtidos compósitos em sinergismo entre as fases orgânica da Pani e 

inorgânica da Magnetita através de síntese simples, de fácil obtenção e reprodutibilidade, 

evidenciando que as rotas escolhidas e as adaptações estudadas de maneira geral se 

mostraram eficazes. 

O compósito Pani-Mag 01 apresentou uma característica interessante para aplicação 

em capacitores/supercapacitores, que é a forma retangular no voltamograma cíclico, 

podendo ser explorada em outros estudos que visem sua caracterização. As características 

espectroscópicas e estruturais evidenciaram a formação de um compósito com melhora 

de suas propriedades em relação ao polímero precursor.  

Para Pani Mag 02 foi obtido através de síntese química que se mostrou viável em 

termos técnico e econômico, e portanto, promissora para desenvolvimento de novos 

materiais de interesse tecnológico. Os parâmetros métricos de química verde foram 

atendidos de maneira satisfatória, com foco em sínteses mais sustentáveis do ponto de 

vista ambiental, econômico e para a saúde. 

Apresentou também características químicas e eletroquímicas que somaram 

positivamente, para os efeitos eletroquímicos e de magnetização, considerando o 

polímero e o óxido isoladamente. Possui potencial para ser aplicado em dispositivos 

eletroquímicos, nesse caso os sensores. Houve boa resposta para sensor de AA, que 

ressalta ainda mais a importância desse estudo, uma vez que pode ser uma metodologia 

para sua determinação em amostras analíticas. 

A rota sintética proposta para a produção do compósito Pani-Mag 1E mostrou ser 

simples e de baixo custo, atributos essenciais, para se tornar economicamente viável, na 

produção em maior escala. O compósito tem propriedades distintas dos componentes e 

potencial para aplicações tecnológicas modernas diversas, como em dispositivos 

eletroquímicos. Dos parâmetros de análise da métrica da química verde, a rota sintética é 

promissora e com um bom percentual de área verde, revelando-se própria aos princípios 

ambientalmente sustentáveis. A estrela verde mostrou ser uma métrica analítica eficaz 

para protocolos de sínteses de novos materiais para otimizar o processo, reduzir, evitar 

excessos e desperdícios, sem prejuízo das características estruturais e espectroscópicas 

do compósito formado. 
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