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O estudo da interação de íons Fe(II) com a polianilina foi feito através da obtenção deste polímero na forma de sal 

esmeraldina (Pani-ES) sob adição do sal Fe(NH4)2(SO4)26H2O em quantidades equimolares à temperatura ambiente. 

Utilizou-se as técnicas de espectroscopia Mössbauer, difração de Raios-X (DRX) e medidas de condutividade com 

aplicação de pressão. Os resultados comprovaram que ocorre  a formação do complexo  Pani-Fe(II) e indicam que os 

íons Fe(II) interagiram com os grupos nitrogênios benzenóicos da cadeia polimérica. 
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 Study of The Interaction of Ions Iron(II) with Polyaniline by X-Ray, Mössbauer Spectroscopy and Conductivity 

 
The study of the interaction of ions Fe (II) with polyaniline was done by obtaining this polymer in the form of salt 

esmeraldine (Pani-ES) on addition of salt Fe(NH4)2(SO4)26H2O in equimolar quantities in the temperature 

environment. We used the techniques of Mössbauer spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and measures of 

conductivity with application of pressure. The results showed that the occurs formation of the complex  Pani-Fe (II) and 

indicate that the ion Fe (II) interacted with the benzenoids nitrogens groups of the polymeric chain. 
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Introdução  

 

A polianilina (Pani) é um dos polímeros condutores mais estudados, pois possui grande estabilidade 

em condições ambiente, processabilidade, facilidade de polimerização e dopagem e facilidade de 

caracterização
1
. Também possui uma característica peculiar em relação aos outros polímeros: ela 

pode ser dopada por protonação, isto é, sem que ocorra alteração do número de elétrons 

(oxidação/redução) associados à cadeia polimérica
1-4

. Caracterizada pelo arranjo de unidades 

repetitivas, as quais contêm quatro anéis separados por átomos de nitrogênio, a polianilina apresenta 

três estados de oxidação bem definidos que possuem propriedades físicas e químicas distintas: 

leucoesmeraldina (amarela), esmeraldina (a base é azul e o sal é verde) e pernigranilina (púrpura). 

A base esmeraldina (Pani-EB), que é a forma não oxidada da polianilina, é isolante. Quando reage 

com ácido, ela é oxidada para o sal esmeraldina (Pani-ES) , que é a forma condutora. Analisando 

com mais rigor, a estrutura da polianilina tem a fórmula geral 

[─B─NH─B─NH─)y(─B─N═Q═N─)1-y]x onde B e Q reapresentam as formas benzenóide 

(aromática ou amina) e quinóide (ou imina) 
2,5

 respectivamente, como representado na Figura 1. 
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                       Figura 1. Formas Amina (Benzenóide) e Imina (Quinóide) da Pani. 

  

 

 Em geral, a forma quinóide apresenta a fórmula geral com grupos ( ─ N ═ ) e a forma benzenóide  

( ─ NH ─ ). A Pani-ES possui cerca de 50% de sua cadeia protonada nos nitrogênios quinóides, 

onde ocorre preferencialmente a reação de protonação
1
. O restante da cadeia pode apresentar 

nitrogênios benzenóides, onde é possível a interação de íons metálicos. A proposta deste trabalho, 

foi de fazer a síntese química da Pani-ES e estudar sua interação com íons Fe (II) através das 

técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia Mössbauer (EM) e Condutividade por 

aplicação de pressão. 

 

 

Experimental  

 

Síntese e Dopagem da Polianilina com sal de Fe(II) 

 

Neste Trabalho utilizou-se a síntese química da Pani-ES 
6
. Foi feita a preparação inicial do agente 

oxidante persulfato de amônia, (NH4)2S2O8 (Cromaline), onde uma massa de 5,7701 g foi dissolvida 

em 100 mL de HCl 1,0 mol/L, e em seguida foi separado uma alíquota de 10 mL de anilina 

bidestilada (Nuclear), sendo a mesma  adicionada em 150 mL da solução de HCl 1,0 mol/L e 

colocada em banho de gelo até estabilização a 0°C. O agente oxidante foi adicionado lentamente à 

anilina, sob agitação constante por duas horas. Após este tempo, filtrou-se a vácuo em papel de 

filtro quantitativo, que posteriormente foi lavado com acetona e o produto formado foi seco por 20 

horas. Após seco, foi acrescentado hidróxido de amônia, NH4OH 0,1 mol/L sob agitação à 

temperatura ambiente por 16 horas. Filtrou-se a vácuo e secou-se. E por fim, adicionou-se ao 

produto seco HCl 1,0 mol/L sob agitação por 24 horas. Após filtração a vácuo, secou-se o material 

final. 

 

A dopagem da Pani-ES com sal de Ferro (II) foi feita de acordo com o procedimento no qual se 

utilizou o método casting
7
 onde o solvente é evaporado após a mistura da polianilina com o sal de 

ferro.  Para a dopagem, foi usada uma massa de 1,000 g de Pani-ES para 1,000g de 

Fe(NH4)2(SO4)26H2O (Vetec) seguida da adição de 80 mL de Dimetilformamida (DMF) (Vetec), e 

após dissolvidos foram mantidos sob agitação à temperatura ambiente por 16 horas. Em seguida 

filtrou-se, lavou-se com acetona e secou-se a vácuo por 24 horas.  
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Difração de Raios-X 

As medidas de difração de raios X foram feitas à temperatura ambiente para as amostras Pani-ES e 

Pani-Fe(II), utilizando-se o difratômetro de raios X com alvo de Cu-Kα, λ = 1,54978 nm, no 

equipamento Shimadzu XD3A, em um monocromador de feixe difratado e um discriminador 

eletrônico, para separar a radiação desejada. As análises foram realizadas para as duas amostras, 

com um ângulo de difração (2Ө) variando de 5 a 80°
 
em intervalos de 2,5°. 

 

Espectroscopia Mössbauer 

A amostra de Pani-Fe (II) foi submetida à análise por Espectroscopia Mössbauer no espectrômetro 

com um contador proporcional de Kr à pressão atmosférica da marca Austin Science  Associates, 

modelo PC Kr-1, com catodo de alumínio e tensão de operação de 1000 a 2000 V, utilizado como 

detector. Utilizou-se a fonte radioativa 
57

Co em matriz de Pd. O porta-amostra foi levado para o 

absorvedor onde foi colocado e mantido a temperatura ambiente (300 K). As medidas foram 

efetuadas, com a fonte e o absorvedor mantidos a mesma temperatura. A calibração das velocidades 

foi feita com uma folha de Fe-α, com alto grau de pureza e espessura bem próxima da ideal.  Os 

dados foram tratados numericamente no computador e ajustados, seguindo o programa NORMOS 
8
. 

 

Medidas das Resistências DC dos Materiais Sintetizados 
9,10

 

Para as medidas de resistências elétricas DC, modelo de quatro pontas, foi utilizado um cilindro de 

acrílico com 7,5 cm de altura, perfurado internamente com um diâmetro de 6,5 mm onde se 

encaixam dois pistões de cobre que servem de contato para o material a ter sua resistência medida. 

Cada pino tem cabeça circular com diâmetro de 5,0 cm que se encaixa no cilindro de acrílico. A 

base de cada pistão possui encaixes para as duas sondas, onde é efetuada a condução de corrente 

(Figura 2). O pistão maior tem 6,0 cm de altura com base de 1,0 cm. O pistão menor tem 1,5 cm de 

altura com base de 1,0 cm. O peso total do conjunto vazio é de 601,572 g. Todo o conjunto foi 

isolado de contato com a prensa por duas placas de teflon. Como fonte de tensão DC e para a 

medida de resistência foi utilizado um Multímetro Digital 3440 A1 Digital Multimeter da Agilent. 

Para realização de pressão sobre o sistema foi utilizada uma prensa Modelo C da Carvel Laboratory 

Press (Figura 2). 
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(A) (B) 

Figura 2. Material utilizado para medidas das resistências DC das amostras sintetizadas. 

(A) Multímetro e fonte (B) Multímetro ligado ao cilindro dentro da prensa. 

 

 Para a medida de resistência da Pani-ES foi utilizado uma massa de 1,608 g. O material foi 

colocado dentro do tubo de acrílico, fechado com os pinos ligados ao multímetro por quatro cabos e 

após foi passada uma corrente DC e procedeu-se a medida da resistência em ohm (). O multímetro 

estava regulado para medida de resistência com a função 4W ativada. A medida inicial foi feira a 

pressão atmosférica.  Após a primeira medida foi efetuado um aumento gradual de pressão a 1,4; 

4,2; 5,6; 7,0; 8,3; 9,7; 11,0; 12,4; 14,0; 15,2; 16,5; 18,0 e 19,3 MPa respectivamente. Para cada 

intervalo de aumento de pressão foram efetuadas três medidas de resistência (três leituras) no 

intervalo de cinco minutos. O mesmo procedimento foi feito utilizando-se a amostra Pani-Fe(II). 

 

Resultados e Discussão  

 

Neste trabalho foi feita a síntese química da Pani-ES, onde obteve-se um polímero verde escuro e 

com um rendimento de 60,4%. Após a adição dos íons Fe(II), as amostras Pani-ES e Pani-Fe(II), 

foram analisadas pelas técnicas de Difração de Raios-X, Espectroscopia Mössbauer e condutividade 

por aplicação da pressão. A seguir encontram-se a discussão dos resultados observados. 

 

Difração de Raios-X 

 

Os resultados de DRX das amostras Pani-ES e  Pani-Fe(II) são mostradas na Figura 3.     Pode-se 

observar que existem três Picos de Difração de Bragg (PDB) para a Pani-ES em 2  =  21° e 25° 

respectivamente.   

    
           (A)                                                                                                                  (B) 

                                                 Figura 3. DRX das amostras Pani-ES e Pani-Fe(II). 
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Segundo Zengin et al 
11

, a Pani apresenta ordem cristalina de curto alcance (menor cristalinidade) 

quando mostra PDB mais alargados e apresenta ordem cristalina de longo alcance (maior 

cristalinidade) quando seus PDB são mais fechados ou agudos. Isto foi observado nos difratogramas 

da Figura 3, onde podem ser vistos PDB alargados para a Pani-ES. Este resultado está de acordo 

com a literatura 
11

. Também foi observado que quando a Pani-ES é obtida a temperaturas de -25 e     

-41°C, a intensidade dos PDB e a ordem cristalográfica é maior do que a da Pani-ES obtida a 0°C 
11

. 

Como a amostra deste trabalho foi obtida a uma temperatura de 0°C, era esperada uma Pani de 

ordem de cristalinidade de curto alcance. Isto foi observado experimentalmente (Figura 3). 

A amostra Pani-Fe(II) também mostrou um alargamento dos PDB em relação a Pani-ES exibindo 

portanto uma redução na ordem cristalográfica. Portanto, a adição dos sais de Fe(II) à Pani-ES 

mostrou uma redução do parâmetro de rede, o que sugere alterações na ordem cristalográfica da 

amostra. A Figura 4 também mostra os valores dos PDB para a amostra Pani-Fe(II).. Os PDB 

observados foram 2θ = 9°, 15°, 21°, 34°, 43,3°, 52° e 63,2°. Os PDB em 2θ = 9° e 21° são 

associados ao Fe(II) 
12

. Já os PDB 2θ = 15°, 34°, 43,3° e 52° são relativos ao íon Fe(III) 
13

. Portanto, 

a análise de DRX mostrou haver na amostra íons Fe(II) e Fe(III). 

 

Espectroscopia Mössbauer 

 

Após dopagem com o sal de Fe (II), foi obtido o espectro Mössbauer a temperatura ambiente      

(300 K), conforme mostrado na Figura 4. 
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                                                   Figura 4. Espectro Mössbauer da Pani-Fe (II) à temperatura ambiente. 

O espectro Mössbauer apresentado na Figura 4 apresenta dois dubletos: δ = 0,34 mm/s; ΔEQ = 1,58 

mm/s e δ = 1,98; ΔEQ = 1,71 mm/s. Estes valores mostram que a cadeia polimérica apresentam 

Fe(II) e Fe(III) 
14. O sub-espectro associado ao Fe (III) observado realmente era o esperado, pois 

sais de Fe (II) são facilmente oxidados a Fe (III) 
15

. Como a dopagem foi feita na proporção 

estequiométrica 1:1 (m/m), o íon ferro do sal interagiu com a cadeia polimérica, facilitando a 

oxidação. Esse resultado é refletido no espectro Mössbauer pelos valores dos parâmetros hiperfinos 
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(δ e ΔEQ). Portanto, os íons Fe (II) que interagiram com a cadeia polimérica foram protegidos da 

oxidação. Outro fenômeno observado, é que a Pani está nas formas amina (benzenóide) e imina 

(quinóide), que podem ocorrer na cadeia polimérica 
16,17

. As duas formas são observadas pelos dois 

dubletos no espectro Mössbauer, o que reforça a estabilidade da forma dopada com Fe (II). As áreas 

mostram valores de 57,2% e 42,8% respectivamente. Portanto, há Fe na forma amina (benzenóide) 

em maior quantidade e imina (quinóide) em menor quantidade, pois a interação dos íons Fe com a 

cadeia polimérica ocorre preferencialmente nos nitrogênios benzenóides 
18. 

Resistência e Condutividade das Amostras Sólidas 

Os cálculos da condutividade (ρ) foram feitos de acordo com a equação R = ρ(L/A) , onde A é a 

área da pastilha prensada, no valor fixo de 3,310
-3 

cm, R a resistência das amostras (em Ω), medida 

diretamente no ohmímetro e L é a espessura da amostra, que varia de acordo com a pressão aplicada, 

medida em cm. Portanto, a condutividade foi medida em (Ωcm)
-1

 ou Scm
-1

. Os resultados foram 

plotados em um gráfico, que é mostrado na Figura 5. A partir deste gráfico foi possível observar a 

variação da condutividade em função da pressão.  
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Figura 5. Condutividade das amostras de Pani-ES e Pani-Fe(II) 

 

A amostra Pani-ES mostrou  valores de condutividade na ordem de 10
3
, tal como descrito por Faez 

et al 
3
. Segundo Mattoso

1
, estudos demonstraram que o máximo na condutividade ocorre na forma 

50% oxidada. E a reação de protonação ocorre preferencialmente nos nitrogênios imínicos 

(quinóides). Portanto, a forma mais condutora seria quando a protonção ocorre na forma quinóide 

(imina). A Pani-ES tem cerca de 50% de sua cadeia protonada nos nitrogênios imínicos. O restante 

da cadeia polimérica apresenta preferencialmente nitrogênios na forma benzenóide (amina), que 

seria a forma onde ocorre a menor condutividade da Pani. A amostra Pani-Fe(II) mostrou valores de 

condutividade menores que a amostra Pani-ES. Portanto, observou-se interação dos íons Fe(II) com 

os nitrogênios benzenóides da cadeia polimérica, tal como sugerido pelo espectro Mössbauer. Deve-
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se deixar claro que tal como esperado e mostrado no DRX e EM, também foi observado a presença 

de íons Fe(III) na cadeia polimérica. Estes íons são resultados da oxidação dos íons Fe(II) a Fe(III). 

Os íons Fe(III) também ocupam preferencialmente os nitrogênios benzenóicos 
18

.  Estes resultados 

sugerem que a interação dos íons Fe(II) com a cadeia polimérica realmente ocorreu, sendo sugerida 

a estrutura de um complexo relacionado na Figura 6, análoga ao complexo resultante da interação 

com íons Fe(III), sugerida por Genold e colaboradores 
18

. Vale ressaltar, que não foram 

consideradas as possíveis interações dos íons Fe(III) com a cadeia polimérica para a estrutura da 

figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Estrutura sugerida para Pani-Fe(II). 

 

Conclusões  

 

Neste trabalho foi feita a síntese química da Pani-ES e o estudo da interação dos íons Fe(II) com 

este polímero através das técnicas de DRX, Espectroscopia Mössbauer e Resistividade por 

aplicação de pressão. Os resultados de DRX mostraram que houve mudanças na ordem de 

cristalinidade para Pani-Fe(II) e que os íons Fe(II) interagiram com a cadeia polimérica. Os 

resultados de DRX também mostraram havia que íons Fe(III) na cadeia polimérica,  resultado este, 

devido a oxidação dos íons Fe(II) a Fe(III). O Espectro Mössbauer confirmou a presença de íons 

Fe(II) e Fe(III), mostrando que eles poderiam estar ligados ao nitrogênio benzenóico. Os resultados 

da resistividade e condutividade da amostra, mostraram que a condutividade da Pani-Fe(II) tiveram 

valores menores que a Pani-ES.  
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