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RESUMO 

 

Nesse trabalho foi realizada síntese química dos materiais precursores 

Polipirrol e Polianilina e dos materiais híbridos Polipirrol/magnetita e 

Polianilina/magnetita, utilizando três proporções diferentes de magnetita. Todos 

os materiais obtidos neste trabalho foram caracterizados utilizando as técnicas 

de espectroscopia no ultravioleta-visível (UV-VIS), difratometria de Raios X 

(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Fluorescência de Raios X 

por dispersão de Energia (EDXRF), Análise termogravimétrica simultânea 

TG/DTA e Voltametria Cíclica. Foram estudados precursores e híbridos de 

modo comparativo com o objetivo de avaliar a influência da presença da 

magnetita nas propriedades dos materiais e determinar qual a proporção mais 

indicada de magnetita a ser incorporada em cada matriz polimérica.  

A partir dos resultados obtidos, foi possível analisar a influência das   

proporções de magnetita sob o material polimérico na formação do híbrido. Em 

relação ao material puro, os híbridos apresentaram melhores propriedades na 

maioria das técnicas como EDXRF, Raios X, MEV. Os resultados revelaram 

que há uma quantidade ideal de material inorgânico para cada matriz 

polimérica, que depende de diversos fatores como o tamanho de partícula da 

magnetita obtido (que nesse trabalho foi em escala micrométrica) e que 

quantidades muito pequenas ou muito elevadas podem não apresentar 

resultados satisfatórios quando o objetivo é realizar aplicação desses materiais 

híbridos em sistemas eletroquímicos.  

A técnica de voltametria cíclica mostrou pequena melhora no 

comportamento eletroquímico dos materiais híbridos em relação aos 

precursores, mostrando um potencial para aplicação principalmente em 

capacitores e sensores eletroquímicos. 

Palavras chave: Materiais híbridos; Polipirrol; Polianilina; magnetita; síntese; 

caracterização; 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work, we present the chemical synthesis of polypyrrole and 

polyaniline precursor materials and its hybrid material formed with magnetite  

polypyrrole/magnetite and polyaniline/magnetite, respectively. The synthesis of 

hybrids materials was performed using three different proportions of magnetite. 

All the materials obtained in this work were characterized by ultraviolet-visible 

spectroscopy (UV-VIS), X-ray diffractometry (XRD), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), Energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF), 

Simultaneous thermogravimetric analysis TG/DTA and Cyclic Voltammetry. 

Precursors and hybrids were studied in a comparative way to evaluate the 

influence of the magnetite on the hybrid properties and estimate the best 

proportion of magnetite to be added in each polymer matrix. 

From the obtained results, it was possible to analyze the influence of the 

proportions of magnetite under the polymeric material in the formation of the 

hybrid. Regarding the pure material, the hybrids presented better properties in 

most of the techniques like EDXRF, X-rays, SEM. These results revealed that 

there was a limited amount of inorganic material for each polymer matrix, which 

depends on several factors, such as the magnetite particle size (in this study it 

was on micrometric scale) and that higher or lower amounts of inorganic phase 

do not present satisfactory results in relation to the potential application of these 

hybrid materials in electrochemical systems. 

The cyclic voltammetry showed a small improvement in the 

electrochemical behavior of the hybrid materials in relation to the precursors, 

showing a potential application mainly in capacitors and electrochemical 

sensors. 

 

 

Keywords: Hybrid materials; polypyrrole; polyaniline; magnetite; synthesis; 

characterization; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais híbridos formados entre partículas magnéticas e polímeros 

condutores têm atraído considerável atenção de muitos grupos de pesquisa, 

devido ao grande potencial de aplicação que apresentam que depende das 

propriedades, características e proporções de cada um dos constituintes. 

Devido a suas propriedades semicondutoras, estes polímeros são utilizados em 

sínteses de compósitos, pois esses materiais possuem amplas possibilidades 

de aplicações em dispositivos eletrônicos, sensores, aplicações em 

cromatografia líquida em fases estacionárias, revestimentos contra corrosão, 

materiais semicondutores, biomateriais, dispositivos eletrocrômicos, células 

fotovoltaicas, eletroluminescência entre outros (ARAÚJO, 2010), (RODRIGUES 

& DE PAOLI, 1993). Aplicações potenciais para Polipirrol/magnetita são 

baterias, dispositivos eletroquímicos, eletrônica molecular, escudos 

eletromagnéticos e materiais absorventes de microondas, devido 

principalmente as suas propriedades magnéticas (CHEN et al.; 2003). 

Descobertos na década de 70, estes polímeros apresentam condutividade 

devido à presença de um sistema de elétrons  conjugados em sua estrutura, 

ou seja, uma alternância de ligações duplas e simples ao longo da cadeia 

polimérica. Além disso, maiores valores de condutividades podem ser atingidos 

através de reações de oxidação-redução bem como a dopagem do polímero 

utilizando um dopante adequado. Tanto a Polianilina quanto o Polipirrol se 

destacam dos demais polímeros devido à boa condutividade, aliada a facilidade 

de síntese, estabilidade em condições ambientes e baixo custo do monômero. 

Óxidos magnéticos como a magnetita podem ser sintetizados juntamente com 

um polímero semicondutor formando uma mistura orgânico-inorgânico, 

aumentando as características condutoras do material resultante (YONIS, 

2009). 

Materiais híbridos formados entre polímeros intrinsicamente condutores e 

materiais inorgânicos tem grande potencial de aplicação explorando suas 

características eletroquímicas. O grande desafio é estabilizar o material, 

garantindo maior durabilidade e que o mesmo não se degrade 

eletroquimicamente, suportando várias ciclagens sem perder a capacidade de 

se reduzir e oxidar. Buscando esta estabilidade é que surgem diversos estudos 
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principalmente com Polipirrol e Polianilina e seus compósitos, essa é a 

condição ideal para aplicação do material híbrido e os polímeros na forma pura, 

uma vez que tem aplicação restrita, devido à instabilidade eletroquímica, perda 

de capacidade redox, sendo necessário e mais interessante formar materiais 

híbridos para superar essas desvantagens. A eficiência de um material 

produzido com bom potencial para aplicação também depende da morfologia, 

estrutura, superfície, condutividade elétrica, entre outras. 

Nesse trabalho serão utilizados dois dos principais polímeros condutores, 

o Polipirrol e a Polianilina, levando em consideração critérios como facilidade 

de polimerização e dopagem, estabilidade em condições ambientes, além da 

expectativa prévia de trabalhos já iniciados e desenvolvidos no grupo de 

pesquisa GEMN e outros trabalhos em andamento que enfatizam a importância 

e eficiência desses polímeros. Serão sintetizados os materiais híbridos 

utilizando magnetita (Fe3O4
-2) como fase inorgânica, escolhida para produção 

dos híbridos devido a sua estrutura química que apresenta dois sítios de 

coordenação (Fe2+ e Fe3+), pelas suas propriedades magnéticas, físicas 

químicas e morfológicas que a torna muito interessante do ponto de vista 

tecnológico e científico, além da facilidade de obtenção por síntese química, 

baixo custo e disponibilidade.  

Primeiramente foram sintetizados os precursores poliméricos Polipirrol e 

Polianilina e a magnetita, caracterizando-os por técnicas de UV-VIS, MEV, 

Raios X, Infravermelho, EDXRF, Análise Térmica e por Voltametria Cíclica. Em 

seguida realizou-se síntese dos materiais híbridos Polipirrol/magnetita e 

Polianilina/magnetita ambos incorporando três proporções diferentes de 

magnetita em massa, com o propósito de avaliar e definir qual a melhor 

proporção da fase inorgânica para cada polímero. Tanto os precursores como 

os híbridos foram caracterizados pelas técnicas já citadas, cujos resultados 

foram analisados de maneira comparativa para estimar o que melhora no 

material híbrido em relação ao material puro e indicar uma possível aplicação.  

A importância desse trabalho está primeiramente, na escolha da rota de 

síntese para produzir tanto os materiais precursores como os híbridos. Esta 

rota convencional é simples, fácil de ser reproduzida com reagentes e vidrarias 

comuns. É mais eficiente em produção em larga escala por apresentar maior 

rendimento, menor custo e os materiais são obtidos na forma de pó podendo 
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ser armazenado com facilidade sem perder as suas características. Isto 

permite diversas formas para aplicar, podendo ser produzido um filme, ser 

utilizado na forma sólida, preparar uma dispersão, gerando poucos resíduos. 

Essas são as principais vantagens da rota sintética utilizada em relação a 

outros métodos utilizados na literatura. Outra questão em destaque é que os 

materiais híbridos são comparados aos precursores em cada técnica de 

caracterização, mostrando se houve interação entre as fases orgânica e 

inorgânica bem como melhoria das propriedades, além de avaliar se a 

quantidade de magnetita incorporada na matriz polimérica influencia nas 

características do material. Esse é um parâmetro interessante pensando em 

viabilidade e aplicação e evitar desperdícios.  

Muitos pesquisadores e grupos de pesquisas estão estudando híbridos 

formados entre Polianilina/magnetita e Polipirrol/magnetita como (TABARES 

et.al., 2012) que utilizaram método de polimerização in situ para sintetizar o 

híbrido com o objetivo de verificar se as partículas de magnetita seriam 

capazes de estabilizar eletroquimicamente a polianilina. No trabalho de 

(MONTOYA, 2015) foi desenvolvido um sensor de amônia de polipirrol puro e 

também depois de incorporado partículas de magnetita à matriz polimérica. Os 

autores relatam que o material híbrido apresentou maior reprodutibilidade, 

durabilidade, sensibilidade com o sensor. Uma possível aplicação estudada por 

autores como (LOTA et.al., 2015), (YUANG et.al., 2016) e (YU & CHEN, 2016) 

para híbridos com Polipirrol é como capacitores, em que realizaram vários 

processos de carga e descarga no material, sem observar diminuição da 

capacitância no decorrer das ciclagens, apresentando assim boa estabilidade. 

Há muitos trabalhos também que são caracterizados por variadas técnicas sem 

propor ou realizar uma aplicação, outros visam uma aplicação no início e 

realizam estudos para que o material possa ser aplicado para tal. São muitas 

as condições experimentais que podem ser variadas nos processos de síntese 

tornando o trabalho diferente dos demais e uma vez que se varia um 

parâmetro, por exemplo, os resultados obtidos são diferentes, sendo possível 

propor uma nova aplicação também. 
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1.1  Polímeros Condutores 

 

Os polímeros são conhecidos pelas características físicas e estruturais 

como isolantes elétricos e flexíveis, porém com o avanço das pesquisas, uma 

nova classe de polímeros surgiu na década de 70, com possibilidade de 

condução de corrente elétrica, os chamados de “metais sintéticos” com a ideia 

de unir em um único material as propriedades elétricas, magnéticas ou ópticas 

de um semicondutor ou metal com as vantagens de um polímero (MAIA et al.; 

2000). 

Historicamente, por volta de 1970 o Dr. Hideki Shirakawa preparou um 

filme de poliacetileno pela polimerização direta do acetileno, em que 

aprimorando o estudo MacDiarmid descobriu que tratando o acetileno com 

ácido ou base de Lewis, processo que envolve a adição ou remoção de 

elétrons na cadeia polimérica, a condutividade desse material aumentava. Esse 

processo ficou conhecido como dopagem (MAIA et al.; 2000).  

Desde então muitos pesquisadores interessaram-se por descobrir novos 

polímeros condutores ou aprimorar os já existentes, modificando a maneira de 

pensar sobre os materiais poliméricos, não apenas como isolantes, mas 

também como condutores elétricos, visando aplicações como: eletrodos para 

baterias recarregáveis, recobrimento de fibras têxteis para eliminação de 

cargas, sensores, blindagem eletrostática contra interferência magnética, 

capacitores, transistores de efeito de campo, dispositivos eletrocrômicos, 

células fotovoltaicas, diodos etc. (MEDEIROS et al.; 2012). 

Na Tabela 1 encontra-se a estrutura dos polímeros condutores mais 

conhecidos e utilizados atualmente e os respectivos valores de condutividade, 

além de uma comparação com outros materiais isolantes, semicondutores e 

metais. 
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Tabela 1: Estrutura dos principais polímeros condutores e valores de condutividade. 

Polímero Condutor/Condutividade (S cm
-1

) Comparação com outros materiais 

Poliacetileno                         10
3 
a 10

6
 (S cm

-1
) 

  

 

 

Polianilina                            10
1
 a 10

3 
(S cm

-1
) 

 

Polipirrol                                  600 (S cm
-1

) 

 

Politiofeno                                 600 (S cm
-1

) 

 

Adaptado de (FAEZ et al.; 2000). 

 

1.1.1 Mecanismos de condução nos Polímeros 

 

A condução nos polímeros foi explicada primeiramente pela teoria de 

bandas, semelhantes aos semicondutores inorgânicos, a qual se baseia no 

Princípio de exclusão de Pauli, para que cada orbital se subdivida em estados 

energéticos próximos e discretos, formando as bandas de energia 

características. Como consequência da distribuição eletrônica, podem existir 

bandas parcialmente vazias e outras totalmente preenchidas. Os níveis 

eletrônicos ocupados de mais alta energia constituem a banda de valência (BV) 

e os níveis eletrônicos vazios de mais baixa energia, a banda de condução 

(BC). São separados por uma faixa de energia proibida chamada band gap que 

determina as propriedades do material dependendo da largura entre as duas 
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regiões, o maior nível de energia ocupado pelos elétrons é denominado energia 

de Fermi (FAEZ et al.; 2000 e MEDEIROS et al.; 2012).   

Quando a banda de valência está parcialmente preenchida, como por 

exemplo, em alguns metais, existem estados vazios próximos ao nível de 

energia de Fermi e os elétrons podem realizar condução. Quando a banda de 

valência estiver totalmente preenchida e existir um band gap entre as duas 

bandas é necessário uma energia alta para promover os elétrons para a banda 

de condução, semicondutores e isolantes possuem essa característica (FAEZ 

et al.; 2000 & MEDEIROS et al.; 2012). 

Na Figura 1 pode-se observar uma forma de representar as bandas de 

energias, em (A) representação da BV parcialmente preenchida (típico de 

metais que possuem um único elétron no subnível s como o Sódio, por 

exemplo), em (B) a BV está totalmente preenchida sobrepondo BC (comum 

quando há superposição de subníveis durante a formação de uma ligação 

química, exemplo Magnésio metálico), em (C) BV totalmente preenchida e um 

band gap largo separando-a de BC (isolantes), em (D) a BV está totalmente 

preenchida e há um pequeno band gap separando-a de BC (semicondutores). 

 

Figura 1: Representação do modelo de bandas: (A) BV parcialmente preenchida, (B) 

BV totalmente preenchida, (C) BV totalmente preenchida e band gap largo e (D) BV 

totalmente preenchida com band gap pequeno. Adaptado de (MEDEIROS et al. 2012). 

Após a descoberta de outros polímeros condutores, como Polipirrol e  

Politiofeno, observou-se que a condutividade estava associada à portadores de 

carga e não apenas ao movimento de elétrons desemparelhados, criando o 

conceito de transporte via defeitos estruturais na cadeia polimérica, originados 

durante a polimerização ou reações redox, onde é possível remover um elétron 

formando cátions. Nesse caso a condução envolve somente bandas totalmente 

preenchidas no estado fundamental (FAEZ et al.; 2000).    
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Em alguns polímeros ao remover um elétron ocorre a formação de 

polarôn (cátion radical) associada a uma distorção na cadeia da forma 

aromática para quinônica. O polarôn é definido como sendo um radical de spin 

½ associado à presença de dois estados eletrônicos discretos posicionados 

entre o nível de energia de Fermi do polímero não dopado e o estado de menor 

energia ocupado por um elétron. Se o nível de dopagem for alto, esses dois 

estados alargam-se para formar bandas com a parte mais baixa da banda 

(menor estado energético) semipreenchida. Ao remover um segundo elétron na 

estrutura polimérica, forma-se o bipolarôn, ou seja, um par de cargas 

associadas a uma forte distorção da rede, que formam duas bandas ambas 

vazias e com isso o nível de Fermi tem uma energia próxima ao máximo da BV 

(MEDEIROS, et al.; 2012).  

Mesmo após conhecimento dos mecanismos e teorias que explicam a 

característica de condução nos polímeros, há muito que ser elucidado e 

explicado através de pesquisas.  

A seguir serão apresentadas as características e propriedades dos 

precursores Polipirrol, Polianilina e magnetita ressaltando o porquê de sua 

escolha para a pesquisa. 

 

1.2 Polipirrol  
 

Os primeiros estudos com o Polipirrol ocorreram por volta de 1968 por 

síntese eletroquímica em ácido sulfúrico, desde então, este polímero tem 

atraído muito interesse devido a suas propriedades de condutividade, 

estabilidade química, síntese fácil e grande potencial de aplicação. 

Quimicamente o Polipirrol apresenta cadeia cíclica com duas formas de 

ressonância, aromática e quinônica, não degenerados, conforme observado na 

Figura 2. 
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Figura 2: Estruturas do Polipirrol (A) forma benzênica e (B) quinônica. Adaptado de 
(SANTIM, 2011). 

Dessa forma para que seja condutor é necessário movimentos de 

portadores de carga e/ou elétrons ao longo das cadeias que leva à formação 

de polarôns e bipolarôns. Ao remover um elétron da cadeia forma-se um 

polarôn (baixos estados de oxidação), à medida que mais elétrons estão sendo 

retirados ocorre à formação de bipolarôns (alto estado de oxidação). Esse par 

de defeitos estende-se por três ou quatro unidades monoméricas e a 

movimentação destes que leva à condutividade ao polipirrol, podendo também 

gerar estados eletrônicos adicionais no meio do band gap o que facilita a 

passagem dos elétrons da banda de valência para a banda de condução 

(MEDEIROS et al.; 2012).   

Na Figura 3 observa-se a formação das cargas condutoras pela remoção 

de um ou dois elétrons da cadeia do Polipirrol.  
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Figura 3: Formação de Polarôns e Bipolarôns do Polipirrol (MEDEIROS et al.; 2012). 

Basicamente pode ser obtido por síntese química ou eletroquímica que 

ocorre diretamente sobre um substrato condutor (eletrodo) produzindo filmes e 

mais recentemente, síntese fotoquímica com vantagem de utilizar menores 

quantidades de reagentes, entretanto apresenta menor condutividade 

(SANTIM, 2011). 

Na síntese química convencional ocorre a polimerização química do 

monômero pirrol em presença de agentes oxidantes como persulfato de 

amônio, por exemplo, que além de ser o iniciador do processo de 

polimerização, pode atuar como dopante aumentando a condutividade até 

determinadas concentrações. Esse tipo de síntese é mais eficiente para 

produção em larga escala, pois o custo é menor, mais eficiente, permitindo 

incorporar outros materiais formando híbridos com facilidade, os materiais são 

obtidos na forma de pó, apresenta maior rendimento, materiais, reagentes e 

equipamentos utilizados facilmente presentes em laboratórios. Por essas 

vantagens foi realizada nesse trabalho a síntese química.  

A Figura 4 apresenta o mecanismo de polimerização do Polipirrol onde 

inicialmente forma-se cátion radical (C4NH5
+) pela oxidação química, em 

seguida ocorre reação entre dois cátions radicais, formando um dímero, 

seguida da desprotonação, levando à formação do pirrol, que se reoxida e 
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reage com outro cátion radical (processo de propagação) inúmeras vezes até 

processo de terminação que ocorre devido a um ataque nucleofílico de 

moléculas de água ou de impurezas na cadeia polimérica (MARQUESI, 2010). 

 

Figura 4: Mecanismo de Polimerização do Pirrol. Adaptado de (MARQUES, 2010). 

É muito importante controlar alguns parâmetros no processo de síntese 

como: temperatura, velocidade de agitação, ácido utilizado na síntese, agente 

oxidante, pois quando há excesso ocorre interrupção de segmentos da cadeia 

e quando a quantidade for muito baixa as moléculas formadas são de grande 

extensão, influenciando diretamente nas características do material (SANTIM, 

2011). Autores como RODRIGUES e DE PAOLI, consideram a quantidade de 

agente oxidante o parâmetro mais importante a ser avaliado, pois influencia no 

rendimento e condutividade. Esses autores propõe um fator para calcular a 

massa em gramas desse reagente: 

K = 2,5 x na / noxid x ne                                                                 Equação 1 

em que na = numero de mols do monômero pirrol, noxid = numero de mols do 

agente oxidante, ne = número de elétrons necessários para reduzir uma 

molécula de agente oxidante, que nesse caso é 2, como mostra a Equação 2: 

S2O8
2- + 2e-  2SO4

2-                                                                   Equação 2 

Um crescimento ideal das cadeias de Polipirrol é esperado quando 

ocorrem acoplamentos nas posições 2 e 5 dos átomos de Carbono do anel 

pirrólico, nesse caso a conjugação entre ligações duplas e simples é máxima. 
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Quando ocorre um grande número de acoplamentos em outros átomos de 

carbono do anel, diminui a mobilidade dos portadores de carga, podendo 

chegar a 30% nesse caso. Esta mobilidade de carga pode ser influenciada 

pelos parâmetros anteriores citados na rota de síntese (MARQUESI, 2010).  

 

1.3 Polianilina 

 

Desde o primeiro relato da Polianilina no meio científico em 1862, muitos 

grupos de pesquisa tem estudado o material devido às inúmeras propriedades 

interessantes que esse polímero apresenta, como estabilidade química em 

condições ambientes, facilidade de polimerização e dopagem, baixo custo de 

obtenção (MATOSO, 1996 e MEDEIROS et al., 2012). Estruturalmente a 

Polianilina (na forma de base não dopada) é constituída de unidades 

poliméricas sucessivas, conforme mostrado na Figura 5: 

 

 

Figura 5: Fórmula estrutural da Polianilina: (A) Monômero e (B) Unidades 
monoméricas repetidas. Adaptado de (MATOSO, 1996). 

A polianilina apresenta três estados de oxidação com propriedades 

químicas e físicas distintas: Leucoesmeraldina – forma totalmente reduzida, 

eletricamente isolante, consiste basicamente de anéis benzênicos, coloração 

amarela. Esmeraldina – ocorre no primeiro processo de oxidação com uma 

forte modificação da estrutura química, onde 25% dos anéis benzênicos são 

transformados para formas quinônicas, é o estado mais estável naturalmente e 

também é isolante, mas em meio ácido essa espécie passa pelo processo de 

protonação formando o sal esmeraldina, única forma condutor da Polianilina, 

com coloração verde. Pernigranilina – outro processo de oxidação resultando 

em 50% dos anéis benzênicos convertidos a quinônicos. É o estado mais 

B 

A 
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oxidado, não é condutor e apresenta coloração púrpura (JAMADADE, et al., 

2010). 

Na Figura 6 observa-se uma representação dos possíveis estados de 

oxidação da Polianilina e interconversões possíveis. 

 

 

Figura 6: Representação dos estados de oxidação da Polianilina (IZUMI, 2006). 

Um novo conceito de polímeros condutores foi desenvolvido para explicar 

melhor a condução elétrica na Polianilina (polarôns e bipolarôns), sendo o 

único que pode ser dopado por protonação, ou seja, sem alteração do número 

de elétrons associados à cadeia polimérica, onde os átomos de nitrogênio 

podem estar total ou parcialmente protonados, dependendo do pH do meio, 

levando a formação do polímero na forma de sal, forma dopada. Esse processo 

de protonação da base esmeraldina produz um aumento significativo na 

condutividade do material, nos outros dois estados de oxidação da Polianilina 

pode-se realizar o processo de protonação, mas não se formam espécies 

condutoras significativas (PRON & RANNOU, 2002). 

Para sintetizar a Polianilina os dois processos mais utilizados são a 

síntese química convencional e a eletroquímica. Nesse trabalho foi realizada 

síntese química para obtenção de materiais na forma de pó, devido a 

vantagens como produção de polímero de alta massa molar obtido diretamente 

no estado dopado, bom rendimento, elevada pureza, baixo custo, mais simples, 
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requer materiais e vidrarias simples. Podem-se utilizar diferentes agentes 

oxidantes, sendo o mais utilizado o persulfato de amônio [(NH4)2S2O8] em meio 

aquoso ácido de HCl devido às melhores condições apresentadas (MATOSO, 

1996 & MEDEIROS et al., 2012) 

A síntese química da Polianilina é apresentada de maneiras diferentes por 

diferentes autores, não estando completamente elucidada. A mais aceita 

descreve que primeiramente ocorre a polimerização da anilina e a formação de 

um radical cátion, levando a formação de um dímero, como esse dímero tem 

menor potencial de oxidação que a anilina, é oxidado rapidamente, formando 

íons diiminium correspondentes. Em seguida ocorre um ataque eletrofílico da 

anilina por esses íons iniciando a etapa de crescimento do polímero. Os 

oligômeros subsequentes também possuem menor potencial de oxidação que 

a anilina, prosseguindo a reação até formação do polímero final, esse 

mecanismo pode ser observado na Figura 7 (CASTRO et al., 2004). 

 

Figura 7: Mecanismo polimerização da anilina (CASTRO et al., 2004). 

É importante controlar alguns parâmetros no processo de síntese para 

melhores resultados, como a razão molar monômero/oxidante que influencia 

diretamente no rendimento e condutividade e segue o parâmetro K já descrito 
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na equação 1. Outros parâmetros importantes são a temperatura do meio 

reacional, quantidade e tipo de ácido dopante. 

Com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas, físicas e 

químicas e estabilidade da Polianilina pura, visando sua aplicação, surgem os 

híbridos formados pelo polímero (fase orgânica) e um material inorgânico. A 

literatura dispõe de um número muito grande de trabalhos, pois podem ser 

utilizados óxidos metálicos como óxido de ferro, óxido de cobre e 

semicondutores inorgânicos como silício entre outros.  

 

1.4 Magnetita 

 

A magnetita (Fe3O4 que contém FeO e Fe2O3) é o mais antigo material 

magnético conhecido, encontrado em rochas, pertence as ferritas (M2+ Fe2O4 

onde M2+ pode ser os elementos Fe, Ni, Co, Mn ou Cu) que possui estrutura 

cristalina tipo espinélio. Estruturas tipo espinélio são formadas por 

empacotamento de íons de oxigênio em um arranjo cúbico de face centrada 

(CFC), com parâmetro de rede 0,839 nm e os íons metálicos ocupando os 

sítios entre os íons oxigênio. O ferro apresenta-se em dois estados de 

oxidação, Fe2+ e Fe3+, podendo ter dois sítios diferentes para coordenação, 

octaédrico (sítio B), conforme observado na Figura 8, onde o íon ferro 

encontra-se no centro de um octaedro cujos vértices estão preenchidos com 

átomos de oxigênio, ou tetraédrico (sítio A) onde o íon metálico está localizado 

no centro de um tetraedro, com os vértices ocupados pelo oxigênio. A 

magnetita apresenta na sua composição aproximadamente 69% de FeO e 31% 

de Fe2O3 ou 72,4% de ferro e 26,7% de oxigênio, possui forma cristalina, 

fortemente magnético (ALVES, 2012) (PEREZ, 2011). 
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Figura 8: 1) Representação dos sítios tetraédricos (A) e octaédricos (B) e 2) Estrutura 

da magnetita. Adaptado de (PEREZ, 2011). 

A magnetita está sendo muito utilizada em escala nanométrica para 

aplicações em diversas áreas como biotecnologia, indústria eletrônica. Ela é 

encontrada em diversas rochas e pode ser facilmente sintetizada por via 

química com diversas rotas diferentes, obtendo magnetita de diversos 

tamanhos e cristalinidades com propriedades características (TEJA, 2009). 

Também é utilizada na síntese de materiais híbridos devido às propriedades 

magnéticas que apresenta, visando melhorar as características de polímeros 

condutores e estabilização, melhorando dessa maneira o potencial de 

aplicação do material. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Sintetizar, caracterizar a avaliar as características dos materiais híbridos 

formados entre os polímeros condutores Polipirrol e Polianilina com magnetita. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

2.2.1 Sintetizar e caracterizar a magnetita;  

2.2.2 Sintetizar e caracterizar o precursor Polipirrol puro; 
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 2.2.3 Sintetizar e caracterizar os materiais híbridos Polipirrol/magnetita; 

2.2.4 Sintetizar e caracterizar o precursor Polianilina pura; 

2.2.5 Sintetizar e caracterizar os materiais híbridos Polianilina/magnetita; 

2.2.6 Caracterizar eletroquimicamente os materiais obtidos, visando sua 

aplicação em dispositivos eletroquímicos; 

 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Reagentes 

 

Os regentes utilizados são de grau analítico e as soluções foram 

preparadas com água deionizada. Os monômeros precursores para as 

sínteses, Anilina e Pirrol, foram previamente destilados para posterior 

utilização. Reagentes: Ácido clorídrico HCl, 37%, (Quimex); Anilina (C6H5NH2) 

99,0%, (Vetec); Pirrol (C4H5N) 99,0 % (Vetec); Persulfato de amônio 

((NH4)2S2O8) 98,0% (Vetec); Sulfito de sódio (Na2SO3) (Vetec); Hidróxido de 

amônio NH4OH (Vetec).  

 

3.2 Sínteses dos materiais precursores 

 

Polipirrol puro: a metodologia foi adaptada de (MARQUESI, 2010). 

Utilizando a rota de síntese 1, como apresenta o fluxograma da Figura 9. 

Polianilina pura: utiliza-se a metodologia descrita em (FAEZ, et. al.; 

2000) com algumas adaptações e segue a rota de síntese 2, conforme 

fluxograma da Figura 9. 
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Figura 9: Fluxograma representando síntese dos precursores Polianilina e Polipirrol. 

Magnetita pura: A síntese da magnetita pura segue a metodologia 

descrita em (TEJA, 2009) conforme observado no fluxograma da Figura 10. 

 

Figura 10: Fluxograma representando síntese da magnetita pura. 

 

3.3 Síntese dos materiais híbridos 
 

Na Figura 11 está representado o fluxograma da rota de síntese 1 onde 

se obtém o material híbrido Polipirrol/magnetita  e a rota de síntese 2, onde se 

obtém o material híbrido Polianilina/magnetita. As quantidades, em gramas, de 

magnetita utilizada nas sínteses foram: 0,06 g, 0,12 g e 0,24 g para cada uma 

das sínteses. Essas quantidades foram variadas para avaliar influencia de teor 

de magnetita nas características do material híbrido, inicialmente foi utilizado 

0,12 g, seguindo trabalhos prévios realizados no grupo de pesquisa, 

posteriormente buscou-se variar as quantidades ao dobro e a metade da 

quantidade inicial. Desta forma obteve-se 3 materiais híbridos de 

Polipirrol/magnetita e 3 materiais híbridos de Polianilina/magnetita. A rota de 

síntese segue a metodologia adaptada de (UMARE, 2010). As quantidades de 
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magnetita utilizada nas sínteses inicialmente seguiram alguns trabalhos já 

desenvolvidos pelo grupo que utilizaram 0,12 g da fração inorgânica e 

posteriormente seguindo outras metodologias e pesquisas que sugerem buscar 

uma quantidade adequada para formar o híbrido. Como essa quantidade de 

magnetita considerada ideal ainda não estava definida, variou-se a massa 

inicialmente usada na síntese dos híbridos para avaliar qual seria a mais 

adequada para as condições estudadas. 

 

Figura 11: Fluxograma representando síntese dos híbridos Polipirrol/magnetita e 

Polianilina/magnetita. 

 

3.4 Preparação do eletrodo modificado 
 

Para realizar as medidas eletroquímicas foi necessária a preparação do 

eletrodo de trabalho. No presente estudo, utilizou-se o eletrodo de pasta de 

carbono grafite modificado com os materiais precursores e híbridos. O eletrodo 

de trabalho foi construído adaptando-se a metodologia descrita por (NOSSOL 

& ZARBIN, 2008), conforme segue: com fio de cobre e ponteira de micropipeta 

(100 µL) ficando um pequeno espaço na ponta do eletrodo o qual foi 

preenchido com a pasta preparada contendo 10% do material híbrido ou 

precursor a ser analisado, 90% de carbono grafite e 0,0050 g de óleo mineral. 

Observa-se o eletrodo montado na Figura 12, sendo sua área de contato, 

medida com paquímetro digital, de 0,0056 cm2:  
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Figura 12: Eletrodo modificado de carbono grafite com 10% de material a ser 

analisado. 

 

3.5 Métodos de Caracterização 
 

A caracterização dos materiais foi realizada nos laboratórios da Unicentro 

com os equipamentos disponíveis. Também foram realizadas análises na 

central de análises da UTFPR Campus Pato Branco e na Universidade 

Estadual de Londrina. Foram caracterizados os três materiais precursores: 

Polipirrol, Polianilina e Magnetita e os respectivos materiais híbridos: 

Polipirrol/Magnetita e Polianilina/Magnetita utilizando as seguintes técnicas: 

 

3.5.1 Espectroscopia no Ultravioleta Visível (UV-VIS) 

As medidas de espectroscopia eletrônica na região do UV-VIS foram 

realizadas em um equipamento UV de sonda, USB 2000 para amostras 

sólidas, com lâmpada de Tungstênio, na região de 400-900 nm, nos 

laboratórios da UNICENTO. 

3.5.2 Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 

Os espectros foram obtidos em espectrofotômetro Shimadzu Prestige-21, 

no intervalo de 4000-400 cm-1, com as amostras na forma de pastilhas de KBr, 

em modo de transmissão, realizada na central de análises UTFPR Campus 

Pato Branco.  
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3.5.3 Difratometria de Raios X (DRX) 

As análises de difratometria de Raios X foram feitas em um equipamento 

Rigaku Miniflex 600 em tensão de 40Kv e corrente de 15mA, em taxa de 

varredura 20 minuto-1, modo 2θ e intervalo de 10 a 60 graus, na Central de 

Análises da UTFPR. 

3.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens de MEV foram obtidas em uma placa de FTO (placa de vidro 

modificada com óxido de estanho dopado com flúor) como substrato para 

acondicionar as amostras no aparelho Hitachi TM3000. Essas análises foram 

obtidas nos laboratórios da UNICENTRO e Central de Análises UTFPR.  

3.5.5 Voltametria Cíclica 

Os voltamogramas cíclicos foram obtidos em um potenciostato µ-Autolab, 

modelo Épsilon, acoplado a uma cela eletroquímica, modelo Cell Stand C3, no 

arranjo convencional de três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho de pasta 

de carbono modificado com os materiais, eletrodo de referencia de Ag/AgCl 3 

mol L-1, eletrodo auxiliar de platina e velocidade de varredura de 50 mV s-1. 

Todas as medidas eletroquímicas foram realizadas nas mesmas condições 

experimentais descritas. Essas análises foram realizadas nos laboratórios da 

UNICENTRO. 

3.5.6 Análise Termogravimétrica simultânea (TG/DTA) 

A Análise Térmica Simultânea foi realizada em um equipamento SDT Q-

600 em um intervalo de temperatura de 30 a 1000 oC, atmosfera de ar sintético, 

com fluxo de ar de 100 mL min-1 e taxa de aquecimento de 10 oC min-1. Foi 

realizada com os materiais híbridos e precursores na Central de Análises da 

UTFPR Campus Pato Branco. 

3.5.7 Análise Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (EDXRF) 

A análise de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X foi realizada 

com os materiais híbridos com o propósito de avaliar a porcentagem 

aproximada de Ferro incorporada. Essa técnica foi medida em um equipamento 

Épsilon 5 no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UEL. 
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3.5.8 Análise de Espalhamento Dinâmico de Luz e Potencia Zeta (DLS) 

Foram feitas medidas de DLS da amostra de magnetita em equipamento 

Zetasizer nano ZS90, Malvern, no Laboratório de Pesquisas em Ciências 

Interfaciais – LAPECI, na UNICENTRO. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Síntese e caracterização dos precursores 

4.1.1 Polipirrol 

O Polipirrol puro, na forma de pó, obtido da síntese realizada em uma 

única etapa, em meio ácido, a partir do pirrol destilado e posteriormente o 

agente oxidante persulfato de amônio, mantido em agitação por 24 horas, 

Figura 13. Obteve-se um precipitado na cor preta, o qual foi armazenado para 

caracterizações. O agente oxidante tem a função de formar cátion radical 

iniciador da reação de polimerização.  

 

Figura 13: Polipirrol puro obtido na síntese química. 

Na Figura 14 observa-se o espectro do UV-VIS do Polipirrol puro que 

apresentou uma banda intensa em 458 nm correspondente à transição de 

elétrons em orbitais ligantes- π, para orbitais antiligantes- π* na cadeia 

polimérica. Bandas intensas indicam que há boa conjugação entre as cadeias 

(GUO, 2013), (SANTIM, 2011). Essas informações estão de acordo com 

espectros encontrados na literatura para o polipirrol puro obtido através de 

síntese química. 
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Figura 14: Espectro de UV-VIS do Polipirrol puro. 

Corroborando os dados obtidos por espectroscopia UV-VIS, o espectro 

FTIR obtido é típico do polipirrol com alto grau de oxidação, conforme pode ser 

observado na Figura 15. Das bandas presentes no espectro, destacam-se as 

bandas localizadas em 603 cm-1 referente à deformação angular do pirrol, 667 

cm-1 atribuída a ligação C-C nos anéis benzênicos e quinônicos, 850 cm-1 e 915 

cm-1 em que ocorre estiramento simétrico NH2 e deformação C-N-C que 

confirma formação do anel pirrólico, em 1171 cm-1 e 1304 cm-1 banda dupla 

que confirma formação de cargas no polímero – polarôns, banda em 1399 cm-1 

alongamento da cadeia, em 1538 cm-1 confirmação de cadeias conjugadas, 

3125 cm-1 atribuído aos modos vibracionais da molécula de água, interagindo 

com grupos N-H (GUO, 2013; CASTRO, 2005; WANG, 2004). 
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Figura 15: Espectro de infravermelho para Polipirrol puro. 

Todas as bandas com suas respectivas atribuições podem ser 

observadas na Tabela 2, o espectro de infravermelho obtido para o Polipirrol 

puro e atribuições estão de acordo com informações encontradas na literatura. 

Tabela 2: Número de onda (cm-1) e atribuições no espectro de infravermelho para o 

Polipirrol puro. 

Polipirrol Atribuição                                            Referência 

603 Deformação angular C-H do pirrol        WANG 2004 

667 C-C nos anéis benzênicos e quinônicos            GUO 2013 

784 =C-H fora do plano-polimerização do pirrol       SANTIM 2011 

850/915      Estiramento NH2 deformação C-N-C         WANG 2004 

965/1043     Deformação C-C fora do plano e C-H no plano           GUO 2013 

1171      Formação de cargas no polímero (NH+=)           GUO 2013 

1304      Estiramento C-N do pirrol amina secundária      CASTRO 2005 

1399 Alongamento C-N do pirrol           GUO 2013 

1458 Estiramento assimétrico C=C nos polarôns      CASTRO 2005 

1538 Estiramento C=C conjugação das cadeias           GUO 2013 

1703 Vibração do anel pirrólico     CASTRO 2005 

3125      Interação moléculas de água com grupos NH     JAMADADE 

2010 
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A Figura 16 mostra o difratograma de Raios X do Polipirrol puro, no qual 

foi possível observar apenas um pico largo em 2θ entre 15 – 40o tendo seu 

máximo em 25o o que caracteriza material amorfo, estando de acordo com as 

características do polipirrol segundo a literatura (GUO, 2013). 

 

Figura 16: Difratograma de Raios X do Polipirrol puro. 

A imagem de MEV do Polipirrol mostra que esta amostra apresenta 

característica de aglomerado, Figura 17, pois nessas condições de síntese não 

houve controle morfológico do tamanho das partículas, como observado na 

escala onde esse aglomerado de partículas possui tamanho maior que 100 µm.  

 

Figura 17: Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura do Polipirrol puro. 

Aglomerados de partículas podem ocorrem quando a síntese é realizada 

em temperatura ambiente, como nesse caso, pois quanto maior a agitação 

térmica mais favorável formação de partículas maiores. Um controle melhor da 
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morfologia é possível em síntese a temperatura controlada de 0 oC (SANTIM, 

2011). 

Na Figura 18 encontra-se outra técnica que foi utilizada na caracterização 

do Polipirrol puro, a análise térmica simultânea (TG/DTA). Observa-se pela 

curva TG a presença de três eventos de perda de massa: o primeiro evento, 

observado em 60 oC, se refere à evaporação das moléculas de água 

totalizando 20% de perda, em 190 oC referente à moléculas de cloro (resíduo 

de síntese) com 12% em massa. A terceira etapa compreende a região de 260 

oC até 485 oC, atribuída a degradação do polímero, totalizando 66% de perda 

de massa. Acima dessa temperatura se mantém estável, restando apenas um 

resíduo de 2% em massa. Esses dados estão coerentes com as curvas 

TG/DTA encontradas na literatura para o Polipirrol puro (QIU & WANG, 2005). 

 

Figura 18: Curva TG/DTA do Polipirrol puro. 

 

4.1.2 Polianilina 

 

Foi realizada síntese química da Polianilina, forma condutora (sal 

esmeraldina), por polimerização da anilina em meio de HCl 1 mol L-1. O 

monômero anilina foi destilado para remoção de impurezas, podendo ser 

observado o estado de pureza através da coloração. Esta apresenta coloração 

amarelada quando ocorre a oxidação em contato com o ar e incolor na forma 

pura. Como agente oxidante foi utilizado persulfato de amônio.  

Na Figura 19 podem ser observadas as diferentes fases da síntese da 

Polianilina, em que ocorre a protonação da base esmeraldina (azul) em solução 
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aquosa de ácido em pH próximo de 1 (figura 19A), produzindo um significativo 

aumento da condutividade, levando à formação de um pó verde (Figura 19B e 

C), o sal esmeraldina (forma dopada). A condutividade deste material não se 

altera por longos períodos inclusive de exposição ao ar segundo (MATTOSO, 

1996) e (BLINOVA, et. al., 2005), que realizaram estudo com Polianilina em 

meio ácido e básico para comprovar sua durabilidade concluindo que pode se 

manter sem alteração das características por 10 anos.  

 
Figura 19: Coloração nas etapas do processo de síntese para obter Polianilina pura. 

No espectro UV-VIS da Polianilina pura, Figura 20, pode-se observar uma 

banda intensa e larga na região de 660 nm, que se refere à presença de 

polarôns localizados ocasionando a transição entre orbitais antiligantes π* - 

polarôns dos anéis quinoides. Esse comportamento se refere à excitação de 

elétrons a partir do nível mais alto de energia ocupado (HOMO, π, banda de 

valência) para o nível de mais baixa energia desocupado (LUMO, π*, banda de 

condução), (TABARES, 2012), (COSTA, 2014). Esses resultados são 

semelhantes a espectros encontrados na literatura para a Polianilina pura. 

 
Figura 20: Espectro de UV-VIS da Polianilina pura. 



39 
 

Na Figura 21 observa-se o espectro de infravermelho obtido da Polianilina 

pura, destacando as principais bandas em 499 cm-1 e 588 cm-1 referente à 

interação C-C em anéis benzênicos e quinônicos, 741 cm-1 interação =C–H 

quando ocorreu a polimerização da anilina, 1138 cm-1 associada ao estiramento 

–NH+ que corresponde a formação de cargas no polímero, indicando 

condutividade no material. As bandas localizadas em 1237 cm-1 e 1303 cm-1 

são atribuídas ao estiramento do cátion radical (C-N+), com elétrons π 

deslocalizados na amina secundária e a banda em 1485 cm-1 é referente ao 

estiramento assimétrico confirmando formação de polarôns (UMARE, 2010; 

BIRSAN, 2007; ARAÚJO, 2010). O espectro obtido e as atribuições estão de 

acordo com materiais de referência encontrados na literatura para a Polianilina 

pura, na sua forma condutora sal esmeraldina.   

 

Figura 21: Espectro de infravermelho da Polianilina pura. 

Todas as bandas em determinados comprimentos de onda com suas 

respectivas atribuições estão dispostos na Tabela 3.  
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Tabela 3: Número de onda (cm-1) e atribuições no espectro de infravermelho para a 
Polianilina pura. 

Polianilina  Atribuição          Referência 

499 C-C do anel quinônico          BIRSAN 2007 

588 C- C no anel benzênico      UMARE 2010 

741 =C-H fora do plano-polimerização anilina       UMARE 2010 

 813 Anéis aromáticos 1,4 substituídos      ARAÚJO 2010 

880 C-H aromático         UMARE 2010 

1138 Estiramento (-NH+ =)       ARAÚJO 2010 

1237 Estiramento do cátion radical (C-N*+)      ARAÚJO 2010 

1303    Elétrons π deslocalizados e C-N amina 2a      BIRSAN 2007 

1402 Estiramento do cátion radical              WU 2008 

1485 Estiramento assimétrico C=C nos polarôns               WU 2008 

1564      Deformação C=C anéis quinoides e 

benzóides 

      HUANG 2013 

 

O difratograma de Raios X obtido para a Polianilina pura pode ser 

observado na Figura 22, onde se destaca três picos definidos em 15o, 20o e 25o 

em 2θ que de acordo com a literatura correspondem as reflexões nos planos 

cristalinos (011), (020) e (200) respectivamente (YONIS, 2009).  

 

Figura 22: Difratograma de Raios X da Polianilina pura. 
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Em alguns polímeros pode haver orientação das cadeias levando à 

formação de regiões cristalinas, como é o caso da Polianilina. O difratograma 

de Raios X está de acordo com resultados encontrados na literatura (YONIS, 

2009). 

Na Figura 23 observa-se a imagem de MEV da Polianilina, que apresenta 

morfologia caracterizada como granular, que de acordo com (MATTOSO, 1996) 

é o que se espera em sínteses químicas com HCl para Polianilina na forma 

dopada. Observa-se também que a partícula encontra-se em escala de 

micrometros (maior que 20 µm). 

 

Figura 23: Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da Polianilina pura. 

Segundo (CHAO, et. al., 2005) a temperatura em que se realiza a síntese 

é um dos principais fatores que caracterizam a morfologia, sendo que a 0 oC e 

temperaturas menores se obtém morfologia fibrosa que possuem maior 

resistência mecânica que as granulares, e em temperaturas próximas à 

ambiente, que foi a utilizada nessa síntese, obtém-se estrutura granular.  

Na Figura 24 observam-se as curvas da análise térmica simultânea 

(TG/DTA) da Polianilina pura, visando atribuir os eventos relacionados à sua 

decomposição térmica. A primeira perda de massa ocorreu em 60 oC com 

11,25%, atribuído à perda de moléculas de água. Em 209 oC há a perda de 

moléculas de cloro, do HCl utilizado no processo de síntese do polímero, 

correspondendo a 11,43% de perda em massa. A terceira perda de massa 

ocorre em estágios, com perdas em 370 oC, 388 oC e 404 oC, correspondendo 

a 74,82% da degradação da Polianilina. O resíduo é de 2,5%. Esses dados 
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estão coerentes com as curvas TG/DTA encontradas na literatura para a 

Polianilina pura (DENG, 2003). 

 

Figura 24: Curva TG/DTA da Polianilina pura.  

 

4.1.3 Magnetita 

 

A magnetita foi sintetizada quimicamente por precipitação de FeCl3 em 

meio básico de NH4OH em temperatura ambiente sob agitação constante. A 

síntese inicia com a formação de íons Fe3+ em meio ácido por dissolução 

aquosa do FeCl3. Ao adicionar o sulfito de sódio (Na2SO3) há uma mudança na 

coloração que passa de amarelo para vermelho, que se deve a transferência 

de carga entre o ligante e o metal na formação de intermediário da reação: 

2 Fe3+ 
(aq.) + SO3

2-
(aq.)  [Fe2(SO3)]

4+
(aq.)                                                      (Equação 3) 

No equilíbrio, o par Fe3+/Fe2+ é um forte agente oxidante em presença de 

S6+/S4+ e como a solução do meio é básico, pode-se obter em solução a 

presença de íons Fe2+ de acordo com a reação: 

[Fe2(SO3)]
4+

(aq.) + H2O(l)  2 Fe2+
(aq.) + SO4

2-
(aq.) + 2H+

(aq.)       (Equação 4)  

De acordo com (HOSONO, 2009), a adição de NH4OH promove a 

precipitação de partículas de Fe3O4 na cor preta na razão estequiométrica de 

1:2 Fe2+/Fe3+.  

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH-  Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3  Fe3O4(s) + 4H2O (Equação 5) 

O pH da suspensão varia de valores próximos a 13 e diminui à medida 

que a magnetita vai se formando, até estabilizar em torno de 9, esse é um 
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parâmetro fundamental para controle de rendimento da reação e tamanho da 

partícula.  

A Figura 25 mostra a magnetita sintetizada, demonstrando o 

comportamento magnético ao ser exposta em um imã. 

  

Figura 25: A- magnetita sintetizada e B- mesma amostra na presença de um imã. 

A amostra de magnetita obtida na forma de pó foi caracterizada obtendo 

os resultados discutidos a seguir.  

Na Figura 26 encontra-se o espectro no UV-VIS para a magnetita, com 

destaque para a banda centrada em 500 nm referente à transição de elétrons 

da banda de valência para banda de condução, estando coerente com valores 

encontrados na literatura (CORNELL e SCHWERTMANN, 2003). 

 
Figura 26: Espectro de UV-VIS da magnetita. 

No espectro de infravermelho da magnetita, Figura 27, destaca-se a 

banda dupla em 605 cm-1 e 626 cm-1 e a banda em 890 cm-1, características 

das interações nos sítios tetraédricos e octaédricos Fe-O da magnetita e em 

1621 cm-1 referente às vibrações da ligação Fe-O, estando de acordo com 

espectros encontrados na literatura para a magnetita pura (BIRSAN, 2007; 

UMARE, 2010). 
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Figura 27: Espectro de infravermelho da magnetita. 

As principais bandas e suas respectivas atribuições estão descritas na 

Tabela 4.  

Tabela 4: Número de onda (cm-1) e suas respectivas atribuições para magnetita. 

Magnetita Atribuição                                      Referência 

402 Vibração Fe-O tetraédrico      BIRSAN 2007 

460 Vibração Fe-O octaédrico      BIRSAN 2007  

605-626  Estiramento Fe-O (Mtetraédrico – Moctaédrico) 

Fe3O4 -Fe2O3 

     UMARE 2010  

797 Estiramento Fe-O fora do plano       UMARE 2010 

890 Estiramento Fe-O no plano       UMARE 2010 

1621 Estiramento OH molécula de água      BIRSAN 2007 

3143-3361        Vibrações de H2O adsorvida na 

superfície 

     BIRSAN 2007 

 

O difratograma de Raios X da magnetita está representado a Figura 28, 

se observa os picos de difração característicos dessa fase. Estes picos estão 

localizados em 2θ = 21,0o (111); 30,3o (220); 35,6o (311); 43,3o (400); 54,0o 

(422); 57,2o (511); 62,7o (440),  com seus respectivos planos cristalográficos 

correspondentes a fase espinélio, confirmando a presença de Fe2O3 e FeO 

(Fe3O4) policristalino. Picos largos caracterizam material pouco cristalino, 
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pequeno tamanho de partículas e/ou defeitos estruturais, de acordo com 

valores do difratograma e indexações encontradas na literatura (UMARE, 

2010), (GUO, 2013), (CORNELL e SCHWERTMANN, 2003).  

 
Figura 28: Difratograma de Raios X da magnetita. 

A imagem de MEV da magnetita encontra-se na Figura 29 a seguir, na 

qual se observa partículas com tendência a formar esferas e aglomerados de 

partículas, observando também que se encontra em escala micrométrica (maior 

que 30 µm).  

 
Figura 29: Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da magnetita. 

 

Na Figura 30 observa-se a análise térmica simultânea obtida da magnetita 

pura, com dois picos de perda de massa, sendo o primeiro em 60 oC, 3,3% 

relacionado a perda de moléculas de água na superfície  e em 230 oC, que 
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pode ser atribuído a transformação da magnetita em hematita (Fe3O4  Fe2O3), 

com perda de 6,6% em massa restando no final 90% em massa. Esses dados 

estão semelhantes aos dispostos na literatura, alguns citam essa transição em 

temperaturas mais elevadas, que pode ocorrer devido à composição da 

amostra, interação com outros materiais e tamanho da partícula (ARAÚJO, 

2010; BIRSAN, 2007). 

 

Figura 30: Curvas TG/DTA para magnetita pura. 

Através da análise de espalhamento dinâmico de luz (DLS), determinou-

se o diâmetro médio das partículas de magnetita que foi de 1690 nm, conforme 

Figura 31. É comum encontrar na literatura partículas muito pequenas de 

magnetita medindo 30 nm, por exemplo, mas alguns autores como (OLIVEIRA 

et. al.; 2008) obtiveram magnetita com tamanho de partícula de 1100 nm, bem 

próximo ao resultado obtido nesse trabalho. O potencial Zeta (ξ) das partículas 

de magnetita foi de + 0,488 mV (para magnetita pura valores sempre são 

positivos), valor considerado pequeno se comparado com a literatura que está 

em torno de + 30 mV, o que pode indicar que a partícula não está muito 

carregada. Uma vez que o potencial Zeta indica a diferença de potencial na 

camada superficial de uma partícula, a formação de aglomerados pode diminuir 

esse potencial, sugerindo uma possível formação de aglomerados de partículas 

(OLIVEIRA et .al.; 2008). 
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Figura 31: Gráfico de DLS mostrando tamanho de partícula da magnetita de 1690 nm. 

A curva representada em verde é um padrão do equipamento, gerada em 

paralelo com a análise para comparação com a amostra. 

 

4.2 Síntese e Caracterização dos materiais híbridos 
 

4.2.1 Polipirrol/Magnetita 

Foram obtidos 3 materiais híbridos Polipirrol/magnetita com diferentes 

proporções de magnetita adicionados ao meio reacional, conforme descrito no 

item 3.3. Todos foram caracterizados pelas mesmas técnicas e os resultados 

serão descritos a seguir.  

Na Figura 32-A pode ser observado o aspecto do material híbrido 

produzido e sua coloração e na Figura 32-B o comportamento magnético do 

material híbrido ao ser aproximado de um imã. 

   
Figura 32: A-híbrido Polipirrol/magnetita obtido na síntese química e B-

comportamento magnético ao aproximar de um imã. 
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A Figura 33 mostra o resultado da análise de espectroscopia no UV-VIS 

dos híbridos polipirrol/magnetita com três proporções diferentes de magnetita e 

os precursores para comparação. Observa-se uma banda na região de 600 nm, 

no híbrido com 0,12 g de magnetita, os outros dois híbridos apresentaram uma 

banda larga em uma região mais ampla do espectro, sendo atribuída a 

sobreposição de polarôns e distorção das cadeias. Quando as bandas são de 

média absorção a conjugação das cadeias ocorre parcialmente, assim como a 

quantidade dos portadores de carga é menor, comportamento observado nos 

híbridos com 0,24 g e 0,06 g. Quando as bandas são bem definidas e de forte 

intensidade, indicam que há uma grande distorção nas cadeias estando bem 

conjugadas e com condutividade elevada, comportamento observado com o 

híbrido com 0,12 g de magnetita (SANTIM, 2011).   

 

Figura 33: Espectros de UV-VIS do híbrido Polipirrol/magnetita e precursores. 

Na Figura 34 observam-se os difratogramas de Raios X obtidos dos três 

híbridos Polipirrol/magnetita, comparando com os precursores. O material 

híbrido com menor proporção (0,06 g) mostrou um perfil com alguns picos 

cristalinos presentes na magnetita como em 21o (111), em 29,1o (220) e 36o 
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(311) em 2θ com grande intensidade, os demais picos da magnetita não 

aparecem neste difratograma. Um fato que merece destaque é que aparecem 

alguns picos em regiões diferentes em 2θ, com 14o, 16o, 23o e 25o que podem 

ser atribuídos ao precursor polimérico Polipirrol quando submetido a uma forte 

interação com uma fase inorgânica, de acordo com a literatura (FANG, 2009).  

Já o híbrido com proporção intermediária (0,12 g) apresentou um perfil 

semelhante à magnetita com os principais picos cristalinos presentes sobre o 

halo amorfo que caracteriza o polímero, sofrendo deslocamentos em 2θ ou 

modificações no pico, devido a interação entre as fases orgânico e inorgânico, 

com destaque para 20,9o (111), 32,9o (220), 36,5o (311), 40,9o (400), 53o (422) 

e 58,9o (511). Esses picos adicionais podem estar relacionados com a 

heterogeneidade estrutural das partículas, com diferentes tamanhos, contração 

no retículo, presença de estruturas não cristalinas, que levam a formação de 

estruturas diferentes no padrão de Raios X e instabilidade das amostras 

(OLIVEIRA, 2005). O híbrido com maior proporção de magnetita (0,24 g) 

apresentou halo amorfo, semelhante ao precursor polimérico, sem a presença 

de picos cristalinos que mostram a interação com a fase inorgânica (GUO, 

2013). 

 
Figura 34: Difratogramas de Raios X dos híbridos Polipirrol/magnetita e precursores 
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Para essa técnica de caracterização, os resultados estão de acordo com 

dados obtidos na literatura para o perfil dos precursores e híbridos, 

confirmando que houve interação entre o polímero e a estrutura da magnetita. 

Em relação à proporção do material inorgânico incorporado no Polipirrol, 

quantidades muito pequenas ou muito elevadas mostram-se menos eficiente 

no sentido de melhorar as propriedades semicondutoras, sendo que 

dependendo de diversos fatores como tamanho da partícula, há quantidades 

ideais de material para a composição do híbrido. Nesse sentido, o híbrido 

Polipirrol/magnetita com 0,12 g merece destaque ao analisar o perfil cristalino 

no difratograma, que sugere que houve boa interação e consequente melhoria 

nas propriedades (GUO, 2013; FANG, 2009). 

Na Figura 35 observam-se resultados da técnica de Espectrometria por 

Fluorescência de Raios X dos híbridos Polipirrol/magnetita nas três proporções, 

com o objetivo de quantificar em porcentagem o elemento Ferro presente em 

cada amostra. Observa-se que há predominância do elemento Ferro nas três 

amostras com energias nas transições Kα e Kβ bem característicos, com Kα = 

6,36 e Kβ = 6,95 podendo haver pequenos deslocamentos devido a interação 

do polímero. O espectro do híbrido Polipirrol/magnetita 0,12 g apresentou maior 

intensidade e definição nos picos. Nas três amostras há presença de 

impurezas, atribuídas ao resíduo de Cloro proveniente da síntese. 
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Figura 35: Espectros de EDXRF dos híbridos Polipirrol/magnetita. 

Através dessa técnica de análise é possível estimar a concentração em 

porcentagem do elemento Ferro presente no material híbrido, considerando o 

padrão de Ferro como 100 % e calculando por regra de três simples as demais 

concentrações, de acordo com o observado na Tabela 5: 

Tabela 5: Concentrações de Ferro em porcentagem nos materiais híbridos. 

Amostra Fe (%) 

Polipirrol/magnetita 0,06 g 8,36 

Polipirrol/magnetita 0,12 g 33,15 

Polipirrol/magnetita 0,24 g 5,52 
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Os resultados da concentração de Ferro em porcentagem confirmam que 

a maior quantidade desse elemento 33,15 % foi obtida quando se utilizou a 

quantidade de 0,12 g de magnetita pura na síntese do híbrido, quantidade 

intermediária. Esse é um resultado muito importante, pois em grande escala é 

preciso definir parâmetros ideias para evitar custos elevados e desperdícios, 

tornando viável para aplicação.  

Pelos resultados obtidos nessa técnica, comprova-se que há uma 

quantidade ideal de magnetita para ser incorporada na síntese com o Polipirrol 

para obter melhoria nas propriedades do material e que acima de uma 

determinada quantidade, os resultados obtidos com o material híbrido podem 

não melhorar ou até piorar em relação ao precursor. Na literatura, autores 

como (CHEN, et.al.; 2003 e QUI & WANG, 2005) avaliaram a influencia do teor 

de Ferro sobre a condutividade em híbridos Polipirrol/magnetita e concluíram 

que com o aumento do teor de magnetita, aumentam os valores de 

condutividade até o valor de 40% em peso, quando atinge um valor máximo. 

Esse resultado depende de fatores como nível de dopagem, comprimento da 

conjugação e das ligações nas cadeias, orientação molecular, tamanho das 

partículas. Quantidades maiores ou muito menores podem tornar as interações 

mais fracas, não resultando em melhorias nas propriedades condutoras. 

A Figura 36 mostra as imagens de MEV obtidas dos três materiais 

híbridos e seus precursores para melhor observação. Em Polipirrol/magnetita 

0,06 g (Figura 36-C) e Polipirrol/magnetita 0,24 g (Figura 36-E) predomina a 

característica do polímero puro (Figura 35-A), com grandes aglomerados, há a 

presença da fase inorgânica da magnetita que por ser um material cristalino 

fica mais visível (maior contraste nas imagens), confirmando que a magnetita 

apresenta-se dispersa na matriz polimérica. Na Figura 36-D que corresponde 

ao híbrido Polipirrol/magnetita 0,12 g, observa-se mais partículas de magnetita 

visivelmente incorporada na matriz do polímero. Essas partículas não são 

uniformes e sim de tamanhos variados, pois não houve controle de tamanho de 

partícula e crescimento na síntese, além do fato de haver indícios da formação 

de aglomerado de partículas, conforme discutido anteriormente.  
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Figura 26: MEV a) Polipirrol puro, b) magnetita c) Polipirrol/magnetita (0,06 g) d) 

Polipirrol/magnetita (0,12 g) e) Polipirrol/magnetita (0,24 g). 

Observando as imagens, o híbrido Polipirrol/magnetita 0,12 g merece 

destaque, pois houve uma maior interação entre as fases orgânica e inorgânica 

e uma maior quantidade de partículas de magnetita foi incorporada, estando de 

acordo com as técnicas de Raios X e EDXRF. 

Autores como (SANTIM, 2011) consideram muito importante controlar em 

síntese química, alguns parâmetros para obter melhores características do 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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material, como a quantidade do iniciador da polimerização (agente oxidante) e 

a velocidade de agitação magnética, que se não for controlada pode provocar 

polimerização desordenada e entrelaçamento das partículas. Para (GUO, 

2013) a formação de grandes aglomerados pode ser devido à forte interação 

magneto-dipolo entre as fases orgânica e inorgânica.  

Nas Figuras 37, 38 e 39 observa-se a curva TG/DTA dos materiais 

híbridos Polipirrol/magnetita com 0,06 g, 0,12 g e 0,24 g de magnetita 

respectivamente. As curvas obtidas são semelhantes, sendo as primeiras 

perdas de massa referente à evaporação de moléculas de água, com 10%, 9% 

e 50% de perda de massa para cada material. Posteriormente, ocorreu uma 

segunda etapa que é atribuída à degradação polimérica com 88,5%, 63,37% e 

48% de perda de massa para cada híbrido. Finalizando, observa-se a 

quantidade de resíduo dos diferentes híbridos que foram de 1,5%, 27,63% e 

2%  em massa (QIU & WANG, 2005).  

 

Figura 37: Curvas TG/DTA híbrido Polipirrol/magnetita com 0,06 g.  
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Figura 38: Curvas TG/DTA híbrido Polipirrol/magnetita com 0,12 g.  

 

Figura 39: Curvas TG/DTA híbrido Polipirrol/magnetita com 0,24 g.  

Ao comparar os três materiais híbridos com o precursor polimérico, pode-

se concluir que o material híbrido Polipirrol com 0,12 g de magnetita merece 

destaque pelo percentual de resíduo maior no final, que foi de 27,63%, ou seja, 

não degradando totalmente, esse resíduo é atribuído à magnetita, na forma de 

óxido de ferro, que resta no final. De maneira geral houve pouca variação na 

temperatura de degradação dos materiais híbridos em relação ao polímero 

puro, não melhorando a estabilidade térmica. 

Alguns estudos mostram que quanto maior a quantidade em massa de 

magnetita incorporada, maior é a temperatura para degradar o polímero, 

indicando que a estabilidade térmica dos polímeros melhora ao adicionar 
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magnetita. (QIU & WANG, 2005) (GUO, 2013). Porém esse resultado está 

diretamente relacionado com o tamanho da partícula de magnetita e as 

interações que ocorrem nas cadeias e de acordo com os limites de magnetita 

estabelecidos por outras técnicas e citados na literatura. 

 

4.2.3 Polianilina/Magnetita 

 

Foram obtidos três materiais híbridos Polianilina/magnetita com 

proporções diferentes de magnetita em gramas para cada um, caracterizando-

os pelas mesmas técnicas. Os resultados das caracterizações seguem 

descritos a seguir. 

Na Figura 40-A pode ser observado o aspecto do material produzido e 

sua coloração e na Figura 40-B o comportamento magnético ao aproximar de 

um imã. 

  
Figura 40: A-híbrido Polianilina/magnetita obtido na síntese química e B-

comportamento magnético próximo de um imã. 

Na Figura 41 observam-se os resultados obtidos pela técnica de 

espectroscopia no UV-VIS dos três híbridos Polianilina/magnetita. As 

características são semelhantes ao precursor polimérico, que possui uma 

banda em 660 nm diminuindo a intensidade de absorbância, sendo deslocada 

para uma faixa maior de comprimento de onda, nos híbridos indicando polarôns 

formados por protonação (COSTA, 2014). Essas características mostram que a 

região não está bem definida e a curva tenderá a zero confirmando a presença 

de polarôns deslocalizados, o que faz com que a mobilidade dos portadores de 

carga fique maior e com isso as cadeias da polianilina nos híbridos encontram-

se mais estendidas quando comparadas com o polímero puro (CASTRO, 

A B 
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2004). Uma banda mais estendida, como observada no híbrido com 0,12 g, 

também pode representar interações dos anéis quinoides da polianilina com o 

Fe3O4 presente na estrutura da magnetita, uma vez que a magnetita 

apresentou banda em 500 nm que se estende até comprimento de onda de 700 

nm (HUANG, 2013).  

 

Figura 41: Espectros de UV-VIS dos híbridos Polianilina/magnetita e precursores. 

Os espectros de UV-VIS obtidos dos precursores e híbridos estão 

coerentes com os encontrados na literatura.  

A Figura 42 apresenta os difratogramas de Raios X dos materiais híbridos 

e dos precursores para comparação. O híbrido com menor quantidade 

incorporada, 0,06 g mostrou-se menos cristalino, com um perfil bem 

semelhante ao precursor polimérico, com apenas um pico cristalino presente 

em 2θ = 35o que se refere à reflexão no plano (311) da magnetita. O híbrido 

Polianilina/magnetita com 0,12 g apresentou alguns picos cristalinos presentes 

como citados a seguir. Em 21o que correspondem ao plano cristalino (111) da 

magnetita e ao plano (020) da Polianilina pura, em 30o ao plano (200), em 35o 

que correspondem ao plano cristalino (311), em 43o ao plano (400), em 52,8o 
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ao plano (422), em 57o ao plano (511) todos presentes na magnetita, sugerindo 

interação das fases orgânica e inorgânica confirmando a formação do híbrido. 

Já o híbrido com maior proporção de magnetita (0,24 g), há a presença dos 

mesmos picos cristalinos, menos definidos, o que mostra que o anterior foi 

mais cristalino.  

 

Figura 42: Difratogramas de Raios X dos híbridos Polianilina/magnetita e precursores. 

Pelos difratogramas obtidos observou-se que houve interações entre as 

partículas de magnetita com a estrutura da Polianilina, confirmando a formação 

de um material híbrido e estando de acordo com os perfis apresentados na 

literatura. Essa interação foi melhor com as proporções de 0,12 g e 0,24 g de 

magnetita incorporada, mostrando que a quantidade está diretamente 

relacionada com as propriedades do material obtido. Autores como (UMARE, 

2010 e DENG, 2003) também variaram a proporção de magnetita incorporada 

na Polianilina mostrando que a quantidade interfere nas propriedades do 

material e que há uma quantidade ideal para ser incorporada, para obter 
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melhores resultados, que dependem muito do tamanho de partícula da 

magnetita, do tipo de síntese, do ácido utilizado e do agente oxidante. 

Na Figura 43 observam-se resultados da técnica de Espectrometria por 

Fluorescência de Raios X para os híbridos Polianilina/magnetita nas três 

proporções, com o objetivo de quantificar em porcentagem o ferro presente em 

cada amostra. Observa-se que há predominância do elemento Ferro nas três 

amostras com energias nas transições Kα = 6,3 e Kβ = 6,95 característicos do 

elemento Ferro, podendo haver pequenos deslocamentos devido à interação 

do polímero. O espectro para o híbrido Polianilina/magnetita 0,12 g apresentou 

maior intensidade nos picos. Há a presença de impurezas provenientes de 

resíduo de Cloro da síntese nos três materiais. 

 

Figura 43: Espectros de EDXRF dos híbridos Polianilina/magnetita. 

Através dessa técnica de análise foi possível estimar a concentração em 

porcentagem do elemento Ferro presente no material híbrido, considerando o 

padrão de Ferro como 100 % e calculando por regra de três simples as demais 

concentrações, os resultados podem ser observados na Tabela 6: 
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Tabela 6: Concentrações de Ferro em porcentagem nos materiais híbridos. 

Amostras Fe (%) 

Polianilina/magnetita 0,06 g 21,11 

Polianilina/magnetita 0,12 g 34,03 

Polianilina/magnetita 0,24 g 27,06 

 

Os resultados da concentração de Ferro em porcentagem confirmam que 

a maior quantidade desse elemento 34,03 % foi obtida quando se utilizou a 

quantidade de 0,12 g de magnetita pura na síntese do híbrido 

Polianilina/magnetita, quantidade intermediária, confirmando esse como o 

melhor material entre os três, como observado na difratometria de Raios X e 

MEV. Esse é um resultado muito importante, pois em grande escala é 

importante definir parâmetros ideais para evitar custos elevados e 

desperdícios, tornando viável para aplicação. 

A Figura 44 mostra as imagens de MEV obtidas para os três materiais 

híbridos e os precursores para comparação. A magnetita, fase inorgânica e 

cristalina aparece como regiões de maior contraste, ou seja, mais brilho, bem 

definido e em maior quantidade nos híbridos com 0,12 g e 0,24 g de magnetita 

incorporada, (Figura 44 D, E) mostrando que houve uma incorporação maior 

entre o polímero e o material inorgânico na formação do híbrido. No híbrido 

com 0,06 g de magnetita (Figura 44C) há uma quantidade bem menor de 

magnetita, não sendo muito visível essa fase. O polímero possui estrutura de 

grandes aglomerados também no híbrido, outro ponto observado é que a 

magnetita encontra-se em tamanhos variados de partículas no híbrido.  
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Figura 44: MEV A) Polianilina pura, B) magnetita C) Polianilina/magnetita (0,06 g) D) 

Polianilina/magnetita (0,12 g) E) Polianilina/magnetita (0, 24 g).  

Em compósitos, é comum aparecer a fase inorgânica bem definida, como 

observado nas imagens de MEV acima, mas também pode ocorrer dessa fase 

não ser muito visível na matriz ficando envolto pelo polímero. Dependendo de 

fatores, como controle de temperatura adequado, tipo de síntese, quantidade 

de material incorporado, e também da intensidade da agitação mecânica 

(vigorosa) na etapa de síntese, essas partículas se dispersam aleatoriamente 

no polímero formando uma fase mais homogênea e boa compatibilidade, 

B 

C D 

A 

E 
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podendo a Polianilina penetrar em regiões porosas da magnetita formando 

aglomerados que diminuem as propriedades magnéticas e elétricas do 

material, isso justifica o comportamento observado no híbrido 

Polianilina/magnetita com 0,06 g (ARAÚJO, 2010) (BELKACEM & 

WOJKIEWICK, 2012).  

Nas Figuras 45, 46 e 47 observam-se as curvas TG/DTA dos materiais 

híbridos Polianilina/magnetita com 0,06 g, 0,12 g e 0,24 g de magnetita 

respectivamente. As etapas de perda de massa são semelhantes, com uma 

primeira etapa referente à perda de moléculas de água, com 10% em massa 

para os três materiais híbridos. Uma segunda etapa refere-se à degradação do 

polímero Polianilina com perdas de massa de 84,5%, 77,24% e 81,6% para 

cada híbrido. Como resíduo restaram 5,5%, 12,76% e 8,4% em massa para 

cada híbrido. 

 

Figura 45: Curvas TG/DTA Polianilina/magnetita com 0,06 g de magnetita.  
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Figura 46: Curvas TG/DTA Polianilina/magnetita com 0,12 g de magnetita.  

 

 

Figura 47: Curvas TG/DTA Polianilina/magnetita com 0,24 g de magnetita.  

Ao comparar os três materiais híbridos com o precursor polimérico, pode-

se concluir que o material híbrido Polianilina com 0,12 g de magnetita merece 

destaque pelo percentual de resíduo maior no final, que foi de 12,76%, ou seja, 

não degradando totalmente, esse resíduo é atribuído a magnetita que resta no 

final. A porcentagem de perda de massa por degradação polimérica também foi 

menor para esse material. De maneira geral houve pouca variação na 

temperatura de degradação dos materiais híbridos em relação ao polímero 

puro.  
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Resultados na literatura relatam um aumento das temperaturas de 

degradação polimérica nos híbridos em relação ao polímero puro, devido à 

interação com a estrutura da magnetita que controla os movimentos térmicos 

das cadeias poliméricas melhorando a estabilidade térmica (UMARE, 2010).  

 

4.3 Caracterização eletroquímica 

4.3.1 Precursores 

Magnetita pura: a Figura 48 mostra o perfil eletroquímico da magnetita 

pura utilizando voltametria cíclica com eletrodo de trabalho de pasta de grafite 

modificado, em uma velocidade de varredura constante de 50 mV s-1 e um total 

de 10 ciclos consecutivos. Observou-se um par de picos redox, onde o 

processo de oxidação referente à conversão de Fe2+ para Fe3+ ocorreu em 

potencial de Epa = + 0,66 V (Epa= Potencial pico anódico) já o processo de 

redução referente a conversão de Fe3+ para Fe2+ ocorreu em Epc = +0,23 V 

(Epc = Potencial pico catódico). Esses resultados estão de acordo com 

voltamogramas encontrados na literatura para magnetita (JEZINI, 2015). 

As setas em vermelho nos picos mostram o sentido do primeiro para o 

último ciclo sucessivo realizado. Várias ciclagens foram feitas com o objetivo de 

analisar o comportamento do material, a densidade de corrente também vai 

aumentando com as ciclagens.   

 

Figura 38: Voltamograma cíclico magnetita em H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito e 

eletrodo modificado de pasta de grafite. 
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Polipirrol puro: A voltametria cíclica foi realizada com velocidade de 

varredura de 50 mV s-1 e apresentou um voltamograma bem característico aos 

encontrados na literatura, com dois picos, um de oxidação e outro de redução. 

No processo anódico ocorre o começo do processo de oxidação em – 0,1 V 

atingindo seu máximo na região de Epa =,+ 0,12 V os elétrons são retirados da 

cadeia polimérica gerando polarôns e os ânions da solução são intercalados na 

cadeia, pois o sistema busca a neutralidade.  No processo catódico ocorre a 

redução na região de Epc = +0,08 V. Como ânions tem alta mobilidade eles se 

intercalam durante oxidação e se desintercalam durante a redução de maneira 

reversível. O perfil do voltamograma é bem alargado o que significa que os 

sítios de intercalação tem distribuição de maiores valores de energia 

(MARCHESI, 2010).  

A Figura 49 apresenta o voltamograma cíclico para o eletrodo de pasta de 

carbono modificado com Polipirrol puro em 30 ciclos, obtendo o mesmo perfil. 

Vários ciclos foram realizados para analisar o comportamento do material e 

verificar se esse atinge estabilidade. A densidade de corrente não varia com o 

decorrer das ciclagens, os picos não perdem definição, características que 

indicam que o Polipirrol apresentou boa estabilidade eletroquímica. A 

densidade de corrente foi medida no primeiro e no ultimo ciclo em um mesmo 

ponto do voltamograma não apresentando variação significativa.   

 

Figura 49: Voltamograma cíclico Polipirrol puro em H2SO4 0,5 mol L-1 como eletrólito e 
eletrodo modificado de pasta de grafite. 
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Polianilina pura: a voltametria cíclica foi realizada em velocidade de 

varredura constante de 50 mV s-1 em uma faixa de potencial de -0,4 a + 1,0 V, 

onde observa-se o primeiro par de picos de redução e oxidação, sendo que no 

sentido anódico Epa = +0,21 V é atribuído à protonação/desprotonação da 

polianilina levando a formação de sal esmeraldina. No sentido catódico Epc = - 

0,022 V o pico é referente à forma Leucoesmeraldina que se oxida dando 

origem ao sal esmeraldina verde (forma condutora). Um segundo par de picos 

redox foi observado no sentido anódico, Epa = +0,77 V, que é atribuído à 

regeneração da forma pernigranilina, de cor violeta. Já no sentido catódico Epc 

= +0,72 V, há a presença do sal esmeraldina ocorrência de redução da 

polianilina de sua forma pernigranilina (violeta) para sal esmeraldina (verde). 

Outra característica observada é a presença de um par redox de picos 

intermediários em Epa = +0,54 V e Epc = +0,50 V, atribuído à degradação, 

como produtos da reação de redução da hidroquinona e benzenoquinona do 

polímero (MAZEIKIENE & MALINAUSKAS, 2002).  

Na Figura 50-A pode ser observado o voltamograma cíclico da Polianilina 

pura em eletrodo modificado de pasta de carbono com os 10 primeiros ciclos e 

na Figura 50-B estão representados até o ciclo 40 em ciclagens sucessivas. O 

sentido das setas em vermelho indica o sentido das ciclagens, do primeiro para 

o último ciclo. Vários ciclos são realizados para observar o comportamento do 

material e se esse adquire estabilidade. À medida que ocorrem as ciclagens, os 

voltamogramas perdem definição, e se aproximam, fazendo desaparecer um 

dos três pares de picos iniciais. A densidade de corrente foi medida no primeiro 

e no último ciclo em um mesmo ponto do voltamograma apresentando 

aumento. 
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Figura 40: Voltamogramas cíclicos Polianilina pura: A) 10 ciclos B) 40 ciclos em 

eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1 e eletrodo modificado de pasta de grafite. 

Os picos redox (catódicos e anódicos) se repetem sucessivamente a cada 

ciclagem perdendo definição, e tendem a desaparecer, indicando instabilidade 

eletroquímica e consequente degradação do material. As possíveis causas da 

instabilidade da Polianilina são natureza do ânion dopante, reações de 

degradação oxidativa do polímero, formação de ligações cruzadas entre as 

cadeias da Polianilina e os produtos da degradação que são: p-

benzenoquinona, p-aminofenol e iminas quinonas, com picos observados num 

potencial próximo a 0,5 V (HERANDEZ, 2013), (MAZEIKIENE & 

MALINAUSKAS, 2002). 
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Em relação aos pares de picos há outro fato que merece destaque no 

voltamograma obtido, pois na literatura há vários estudos que mostram o perfil 

eletroquímico para a Polianilina, com dois pares de picos redox apenas, como 

descrito por (MATTOSO, 1996). Esse mesmo autor também cita que, se o 

polímero estiver degradado, um pico ou um par desses intermediários, surge 

entre esses dois pares. Esse mesmo comportamento do voltamograma com 

três pares de picos redox foi observado também por (MANCILLA et. al.; 2016) 

que realizou voltametria cíclica com Polianilina pura com eletrólito H2SO4 0,1 

mol L-1 com velocidade de varredura 50 mV s-1 com eletrodo de referência de 

Ag/AgCl e eletrodo de trabalho de pasta de grafite.  

  

4.3.2 Híbrido Polipirrol/magnetita  

 

Para os três materiais híbridos com diferentes proporções de magnetita 

foram realizados a técnica de voltametria cíclica para caracterização e 

comparação com os precursores, nas mesmas condições experimentais já 

descritas, em 30 ciclos sucessivos.  

Para o híbrido Polipirrol/magnetita com 0,06 g de magnetita obteve-se o 

perfil eletroquímico apresentado na Figura 51, com as ciclagens próximas 

umas das outras sem variação significativa de densidade de corrente. Porém 

em relação ao Polipirrol puro, há pouca definição dos picos redox, o que pode 

indicar perda da capacidade de reduzir e oxidar simultaneamente, o que não 

torna o material interessante para aplicação eletroquímica.  
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Figura 51: Voltamograma cíclico em eletrodo modificado de pasta de grafite do 

Polipirrol/magnetita com 0,06 g de magnetita em eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1. 

Segundo (MARQUESI, 2010) essa perda da capacidade redox dos picos 

se deve ao fato de que para manter e neutralidade do sistema os cátions 

sofrem um processo de intercalação e desintercalação e, que em alguns íons 

se torna irreversível, como pode ocorrer com materiais híbridos. 

Para o híbrido Polipirrol/magnetita com 0,12 g de magnetita obteve-se o 

perfil eletroquímico apresentado na Figura 52, com presença dos picos redox 

característicos do precursor polimérico. Observa-se que houve um 

deslocamento de pico do voltamograma para potenciais mais positivos, o que 

mostra uma interação com a magnetita. A densidade de corrente não varia 

significativamente com as ciclagens, não há perda de definição dos picos o que 

mostra estabilidade eletroquímica do material e vale destacar o formato mais 

alargado do voltamograma, que é uma característica interessante para 

aplicação em capacitores.  
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Figura 52: Voltamograma cíclico em eletrodo modificado de pasta de grafite do 

Polipirrol/magnetita com 0,12 g de magnetita em eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1  

Para o híbrido Polipirrol/magnetita com 0,24 g de magnetita obteve-se o 

perfil eletroquímico apresentado na Figura 53. Esse voltamograma mostrou um 

comportamento diferente dos demais, pois apresentou menor área interna e 

grande deslocamento dos picos redox para maiores valores de potenciais ao 

comparar com o precursor polimérico. O potencial Epa, por exemplo, deslocou 

para 0,46 V, ficando numa faixa mais próxima ao pico do potencial Epa da 

magnetita, que é 0,66 V com presença de picos bem definidos.  

 

Figura 53: Voltamograma cíclico em eletrodo modificado de pasta de grafite do 

Polipirrol/magnetita com 0,24 g de magnetita em eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1. 
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Na Figura 54, está representado o primeiro ciclo de cada material para 

comparar os perfis obtidos por voltametria cíclica. Observa-se que a 

incorporação de magnetita apresentou mudanças nas características 

eletroquímicas do Polipirrol puro, obtendo melhor definição com o material 

híbrido com 0,12 g de magnetita, mostrando que esse material tem maior 

potencial para aplicação eletroquímica. 

 

Figura 54: Comparação do primeiro ciclo de cada material. 

 

4.3.3 Híbrido Polianilina/Magnetita 

 

Para os três materiais híbridos Polianilina/magnetita com diferentes 

proporções de magnetita foram realizado a técnica de voltametria cíclica para 

caracterização e comparação com os precursores, nas mesmas condições 

experimentais já descritas. 

Para o hibrido Polianilina/magnetita com 0,06 g de magnetita incorporada 

na síntese obteve-se o voltamograma da Figura 55. Os primeiros 5 ciclos 

sucessivos estão sendo representados. Optou-se por mostrar dessa forma, 

pois há pouca definição nesses picos ao comparar com o precursor polimérico 

que apresentou maior definição nos dois pares redox característicos. Nesse 

voltamograma não se define claramente a região onde aparece o par redox 
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atribuído à pernigranilina em Epa e esmeraldina em Epc, bem como formação 

de intermediários.  

 

Figura 55: Voltamograma cíclico Polianilina/magnetita com 0,06 g de magnetita em 

eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1 e eletrodo modificado de pasta de grafite. 

Para o híbrido Polianilina/magnetita com 0,12 g de magnetita incorporada 

na síntese obteve-se o voltamograma apresentado na Figura 56, em um total 

de 40 ciclos sucessivos para avaliar o comportamento do material. Com maior 

ênfase na Figura 56 está mostrado os 5 primeiros ciclos e o comportamento 

obtido. No primeiro ciclo observa-se a presença dos dois pares redox 

característicos da Polianilina pura, que são atribuídos ao sal esmeraldina 

(verde) em Epa = 0,23 V, leucoesmeraldina (amarelo) Epc = 0,02 V, 

regeneração à pernigranilina (violeta) Epa = 0,7 V e redução para o sal 

esmeraldina (verde) Epc = 0,68 V, sem a formação de intermediários, os quais 

podem ser atribuídos à degradação. Na sequencia nos próximos quatro ciclos 

há a formação de um par de picos intermediário, atribuído à degradação do 

material, mantendo-se os dois pares principais de picos. Ao continuar os ciclos 

aparece, a partir do quinto, o perfil em segundo plano na Figura 56, onde se 

observa que o pico da pernigranilina (Epa = 0,77 V) perde definição e os 

intermediários se mantêm, permanecendo assim até o final das ciclagens. 

Cabe ainda ressaltar que no início, nos picos do voltamograma ocorre um 

aumento da densidade de corrente a cada ciclo e, após o quinto ciclo, essa 

densidade de corrente se mantém sem variação significativa.  
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Figura 56: Voltamograma cíclico Polianilina/magnetita com 0,12 g de magnetita em 

eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1 e eletrodo modificado de pasta de grafite. 

Para o híbrido Polianilina/magnetita com 0,24 g de magnetita incorporada 

na síntese obteve-se o voltamograma apresentado na Figura 57, com ênfase 

na Figura principal, onde estão representados os 5 primeiros ciclos em que há 

a presença dos dois pares redox característicos do precursor polimérico, e a 

presença de um outro par de pico intermediário oriundo da degradação do 

material. É interessante ressaltar que à medida que ocorrem as ciclagens o 

pico intermediário e o pico da pernigranilina no sentido anódico, e o pico 

intermediário e o pico da esmeraldina no sentido catódico tendem a se juntar 

formando um só, perdendo suas definições. Após o vigésimo ciclo permanece 

inalterado o perfil eletroquímico.  
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Figura 57: Voltamograma cíclico Polianilina/magnetita com 0,24 g de magnetita em 

eletrólito H2SO4 0,5 mol L-1 e eletrodo modificado de pasta de grafite. 

Analisando os resultados eletroquímicos obtidos com os três materiais 

híbridos pode-se afirmar que houve interação com a magnetita, mesmo não 

sendo possível observar um pico referente apenas ao material inorgânico e 

obtendo um perfil semelhante ao precursor Polianilina. Pelo comportamento 

observado no híbrido com 0,12 g de magnetita, em relação aos picos que 

mantiveram definição, em relação a pouca variação de densidade de corrente 

nos picos após várias ciclagens, mesmo com evidencias que houve 

degradação do material, pode-se definir que esse material apresentou melhor 

comportamento visando aplicação, para sensores eletroquímicos, por exemplo, 

utilizando uma faixa de potencial que abranja o primeiro par de picos redox 

apenas, mesmo não obtendo um voltamograma estável eletroquimicamente. O 

híbrido com 0,06 g apresentou comportamento para capacitores pelo formato 

do voltamograma, tendendo a ser retangular, característica fundamental para 

desenvolver esse tipo de aplicação eletroquímica.  

Na Figura 58 está representado o primeiro ciclo de cada material para 

melhor visualização dos perfis eletroquímicos. 
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Figura 58: Comparação do primeiro ciclo de cada material. 

A literatura relata que em geral, o híbrido Polianilina/magnetita mostra 

transições semelhantes ao polímero base. O deslocamento dos potenciais nos 

picos anódicos e catódicos mostram uma possível interação com as cadeias 

poliméricas pela incorporação da magnetita. Este comportamento favorece a 

fase esmeraldina e faz a fase pernigranilina menos provável, através de 

elétrons da magnetita que podem ser transferidos para a cadeia de polímero e, 

parcialmente estabilizar o par Esmeraldina/Leucoesmeraldina, conforme 

observado com o híbrido com 0,12 g de magnetita (TABARES,et.al.; 2012) . 

Outro fator que merece destaque encontrado na literatura é que, indícios de 

degradação eletroquímica foram observados com diminuição da altura dos 

picos anódicos e catódicos e variação da corrente, comportamento observado 

no híbrido com 0,24 g de magnetita (MAZEIKIENE & MALINAUSKAS 2002). 

 

4.4 Propostas para aplicação de materiais híbridos 

 

Após caracterização dos materiais híbridos, comparação com os 

precursores e análise dos resultados, é possível propor uma aplicação para 

cada híbrido seguindo o que a literatura sugere ser viável de acordo com as 

características apresentadas.  

Para o material híbrido Polipirrol/magnetita, foi escolhida a proporção de 

0,12 g de magnetita incorporada na síntese para proposta de aplicação devido 
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ao perfil eletroquímico apresentado, sendo uma possível aplicação estudada 

por autores como (LOTA et.al., 2015) (YUANG et.al., 2016) e (YU & CHEN, 

2016) é como capacitores, para isso o perfil eletroquímico do material deve ser 

em formato de retângulo, ou o mais próximo a esse formato, com grande área 

interna, característica que favorece reações de transferência de carga devido à 

baixa resistência que o material apresenta, propagando melhor a carga elétrica 

no eletrodo. Torna-se necessário realizar o processo de carga e descarga para 

teste de um capacitor e o ideal é que não seja observada diminuição da 

capacitância ao final desses processos para apresentar boa estabilidade se 

tornar viável esta aplicação. 

Uma integrante do grupo de pesquisa GEMN também sintetizou o 

material híbrido Polipirrol/magnetita com 0,12 g de magnetita nas mesmas 

condições desse trabalho. Como aplicação para esse material foi desenvolvido 

um sensor eletroquímico variando as concentrações de Polipirrol/magnetita em 

5%, 10%, 15% e 20% na modificação do eletrodo de pasta de grafite, 

observando que apresentou sensibilidade ao bisfenol A, em uma faixa de 

potencial de 0,0 a 1 V. A melhor resposta foi obtida com o eletrodo modificado 

com 5% de material híbrido. 

Para o material híbrido Polianilina/magnetita sugere-se a proporção 0,12 g 

de magnetita incorporada na síntese para proposta de aplicação em sensores 

eletroquímicos para detectar analito como pesticidas, hormônios, devido ao 

perfil apresentado. Já o híbrido com 0,06 g de magnetita tem potencial para 

aplicação em capacitores pelo formato tendendo a ser retangular do 

voltamograma. 

Uma integrante do grupo GEMN também trabalhou com 

Polianilina/magnetita em diferentes concentrações de magnetita para avaliar o 

potencial de aplicação. Caracterizando pela técnica de voltametria cíclica foi 

observado que a proporção de 0,1 g de magnetita se apresentou mais propicia 

para aplicação como sensor eletroquímico. Em testes preliminares, 

modificando o eletrodo de pasta de grafite com o material híbrido, observou-se 

que é sensível a hidroquinona.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Analisando os resultados obtidos nas sínteses dos três materiais híbridos 

obtidos entre Polipirrol/magnetita com 0,06 g/0,12 g/0,24 g de magnetita pode-

se observar que a quantidade de magnetita influencia nas características do 

compósito, sendo esse um parâmetro importante para controlar em produção 

em larga escala para evitar custos desnecessários, produzir maior quantidade 

de material com as melhores propriedades. Algumas técnicas mostraram 

melhores resultados com o híbrido Polipirrol com 0,12 g de magnetita, como 

por exemplo, pela difratometria de Raios X que mostrou um perfil mais 

cristalino, semelhante ao da magnetita pura, o que mostra maior interação 

entre o polímero e o material inorgânico, pela análise de EDXRF, que mostrou 

informações muito importantes sendo que o material híbrido com 0,12 g 

mostrou maior percentual de ferro (33,15 % em massa) e o híbrido com 0,06 g 

apenas 8,3% e o híbrido com 0,24 g apenas 5,5%, resultado que prova que 

existe uma quantidade ideal a ser incorporada ao polímero, que depende entre 

outros fatores do tamanho da partícula, para ter a interação perfeita com as 

cadeias, quantidades muito elevadas podem se tornar interferentes, 

bloqueando a passagem de elétrons ou se dispersando na solução e 

quantidades muito pequenas não conseguem promover a interação com as 

cadeias do polímero. A análise de voltametria cíclica também apresentou 

melhor resultado para o híbrido com 0,12 g, pois apresentou maior estabilidade 

eletroquímica ao comparar com o precursor polimérico, característica 

fundamental para aplicação de um material híbrido.  

Para o híbrido Polianilina/magnetita, analisando os três materiais 

produzidos em proporções diferentes, de 0,06 g/0,12 g e 0,24 g, algumas 

técnicas mostraram mais interações entre as fases para o material híbrido 

Polianilina/magnetita com 0,12 g, como por exemplo, a técnica de EDXRF que 

mostrou maior porcentagem de ferro (34,03%)  presente nesse material. Outras 

técnicas mostraram resultados semelhantes entre os híbridos com 0,12 e 0,24g 

como análise de Raios X cristalinos e com picos que confirmam a interação 

com a magnetita. Pela técnica de voltametria cíclica, é preciso analisar o 

potencial de aplicação, sendo que para sensores o mais indicado seria o 
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híbrido com 0,12 g, já para utilizar como capacitores o perfil mais adequado foi 

o obtido com Polianilina/magnetita com 0,06 g.  

A rota de síntese química foi bem sucedida sendo viável para aplicação 

em grande escala, pois apresentou bom rendimento, comprovando suas 

vantagens em relação a outras metodologias de síntese, porém alguns 

parâmetros podem influenciar em melhores resultados, que precisam ser 

controlados como tamanho de partícula de magnetita, que poderia estar em 

tamanho menor e mais uniforme para ser incorporado na síntese dos híbridos. 

Em uma etapa futura é possível desenvolver um estudo da aplicação 

desses materiais, desenvolvendo os testes necessários para avaliar o potencial 

tecnológico desses materiais semicondutores justificando sua importância e o 

interesse em desenvolvimento de pesquisas nessa área. 
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