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O efeito térmico sobre filmes de poliacrilonitrila (PAN) e com a dopagem de íons Fe(II) e Fe(III) podem mostrar 

importantes aspectos sobre o uso deste polímero na busca de novos materiais. Neste trabalho foi feito a dopagem de 

filmes de PAN com os íons Fe(II) e Fe(III), sob aquecimento térmico na faixa de 60 a 90 C e de 90 a 170 C através da 

hidrolise alcalina e ácida dos grupos CN da molécula da PAN utilizando as técnicas de espectroscopia no infravermelho 

(FTIR) e Mössbauer com o objetivo de  avaliar as mudanças estruturais resultantes do processo de dopagem deste 

polímero. Os resultados mostraram que espectros de FTIR dos filmes dopados possuem uma forte interação dos ions 

Fe(II) e o Fe(III) com a PAN e confirmados pelos dados de Mössbauer. 
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 Research by Mössbauer and Infrared  Spectroscopy of Films of  Polyacrylonitrile  Doped with FeCl2 and FeCl3.  

 
The heating effect on films of polyacrylonitrile and doping of the ions Fe(II) and Fe (III) may reveal important aspects 

of the use of this polymer in the search for new materials. This paper was done the doping of the films of PAN with ions 

Fe(II) and Fe (III), with thermo heating is range of 60 a 90 C e de 90 a 170 C through the alkaline and acid hydrolysis  

of the CN groups used spectroscopy of FTIR and Mössbauer techniques to evaluate the structural changes results of 

doping process this polymer.  The results showed that the FTIR spectral have a strong interaction of the ions Fe(II) and 

Fe (III) with PAN and confirmed by Mössbauer data. 
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Introdução  

 

A poliacrilonitrila (PAN), polímero muito usado na indústria têxtil e também para a produção de 

novos materiais tais como semicondutores, nanotubos, nanofibras, filmes, sensores, membranas 

anisotrópicas [1,2,3,4,5], e um excelente precursor para a produção de fibras de carbono também 

pode ser utilizada para a produção de filmes  [5,6,7]. A PAN é produzida a partir da polimerização 

das moléculas de acrilonitrila (AN) e apresenta modificações conformacionais e estruturais das 

cadeias moleculares quando exposta a temperaturas acima de 90°C. O tratamento térmico da PAN 

gera os precursores de fibras de carbono após a estabilização, pré-carbonização e carbonização a 

uma temperatura entre 800 – 3000°C em uma atmosfera inerte.  A presença de grupos polares tais 

como C=O, OH, COOH facilita o processo de ciclização e acelera processos de oxidação da cadeia 

polimérica. O aquecimento leva a perda de moléculas de H2O de sua estrutura. O processo de 

desidrogenação leva a ciclização das cadeias da PAN. O tratamento térmico faz com que a molécula 

linear se transforme em anéis (heterociclicos) e forma ligações entre cadeias (cross-links) [7, 8,9]. 
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O efeito Mössbauer foi proposto em 1957 por Rudolph L. Mössbauer quando realizava seu trabalho 

de doutoramento em amostra sólida de 
191

Ir. A espectroscopia Mössbauer (EM) é um processo 

nuclear que permite a emissão e absorção ressonante de raios gama () sem a criação ou aniquilação 

de fônons da rede. A EM permite observar características da interação do núcleo com sua 

vizinhança, e possui dependência com fatores externos, tais como temperatura, pressão, tensão, 

forma de preparo, aplicação de campo, etc. A EM é uma técnica que fornece uma poderosa 

ferramenta para o estudo estrutural, químico e magnético da matéria condensada. Não é uma técnica 

a ser aplicada diretamente no estudo de materiais poliméricos puros, mas é bastante eficiente no 

estudo de polímeros com carga inorgânica de composto que contenham átomos de K, Fe, Ru, W, Ir, 

Au, Sn, Sb, Te, I, Eu, Gd, Dy, Er, Yb e Np [10,11,12,13,14]. 

 

 

Experimental  
 

Síntese da Poliacrilonitrila 

 

As amostras de PAN foram sintetizadas pelo método de emulsão descrito por Sánchez-Soto et al. 

[7].  A síntese foi realizada pela adição de 50 mL de água deionizada, 0,5g de peróxido de benzoíla 

(Merck) e 25 mL de acrilonitrila como monômero (Vetec) em um erlenmeyer, com agitação, à 

temperatura de 60°C por um período de 2h. Após 2h de aquecimento pôde-se observar a formação 

de um polímero de cor branca. O material polimérico foi lavado cinco vezes em água destilada e 

separado da solução por filtração a vácuo. Em seguida, o sólido foi colocado numa estufa à 

temperatura de 60°C para secar por um período de 24 h e após a secagem o mesmo foi pulverizado. 

Obteve-se a massa de 9,4636g de PAN na síntese 1 (PAN-1). Todas as amostras tiveram alíquotas 

separadas para caracterização com as técnicas TG, DSC, DRX e FTIR. A PAN-2 foi sintetizada 

com aumento da temperatura de 60°C para 90°C. 

 

Para o tratamento térmico da PAN foram usados 8,0 g do material sintetizado, que foram 

adicionadas a um béquer, aquecido a 170°C por um período de 2 horas em banho de óleo mineral. 

O material recebeu o nome de PAN-N-TT, onde N é o número da síntese. Após o tratamento 

térmico uma alíquota 1,0 g foi separada para analise e caracterização. Ao restante da PAN 

adicionou-se 20 mL de uma solução concentrada de NaOH (Vetec) e o sistema foi ao aquecido por 

um período de 30 minutos a temperatura de 100°C, o resultado foi chamado de PAN-N-TTA. Outra 

alíquota de 1,0g foi separada para analise e caracterização. Ao final do aquecimento, adicionou-se 

25 mL de HCl concentrado (Vetec) ao produto do tratamento alcalino. Obteve-se um material 
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sólido de cor escura. O material obtido recebeu o nome de PAN-N-TTAA, onde N é o número da 

síntese. 

 

 

Dopagem da Poliacrilonitrila 

 

Para dopagem dos filmes de PAN, com remoção do solvente, foram utilizados 5,0 mL de solução 

padrão de PAN em DMF.  Em seguida, 0,5 mL de soluções previamente preparadas, 0,1 mol/L de 

Fe (II) e Fe (III) com FeCl2 (Vetec) e FeCl3.6H2O (Neon Comercial) respectivamente, foram 

misturadas e colocadas sobre placas de petri. O conjunto foi coberto com papel alumínio igual, e 

seco na estufa por 72 h a 60°C.  As pastilhas de PAN dopadas com Fe (II) ou Fe (III) 0,22g de PAN 

pura foram misturadas a 0,164g de cloreto de ferro (II), FeCl2  ou 0,165g de FeCl3, sendo o 

conjunto prensado a 2,76 MPa em uma prensa da marca Carvel Laboratory Press, modelo C.  

 

 

Resultados e Discussão  

 

As principais bandas de absorção no FTIR para a PAN-1 estão nas regiões de 2941 cm
-1

 

(deformação axial C-H), 2243,7 cm
-1

 (estiramento CN), 1633 cm
-1

 (estiramento C=C), 1454 cm
-1

 

(deformação CH2) e 1226 cm
-1

 (deformação CH2), Figura 1(A) compara os FTIR da PAN-1 e  

PAN-2. As principais bandas de absorção que caracterizam o sucesso da PAN-2 são as observadas 

em 3448,1 (estiramento NH); 2243 cm
-1

 (estiramento CN); 1643 cm
-1

 (estiramento C=C); 1454 cm
-1

 

(deformação CH2) e 1231 cm
-1

 (deformação CH) [15].  Há de se observar que há pouca similaridade 

do espectro de FTIR dos polímeros sintetizados, com o espectro de FTIR da MEPAN (Medium 

electropolymerized acrylonitrile) sintetizada por Reicha et al., Figura 1(B) [16]. As atribuições das 

bandas para a PAN-2 mostraram que há uma nítida diferença entre a PAN-1, sintetizada a 60°C, e a 

PAN-2, onde a síntese foi realizada no intervalo de 60-90°C. As diferenças entre as resoluções dos 

espectros do polímero sintetizado e o apresentado na literatura são comuns para este tipo de 

material, sendo que as atribuições das bandas é que de fato confirmam a estrutura da PAN. Tanto a 

PAN-1 quanto a PAN-2 apresentam bandas de FTIR compatíveis com a da literatura para o 

estiramento dos grupos NH, CN e C=C, alem de deformação para os grupos CH e CH2 [17,18]. 

Outras técnicas de caracterização como TG, DSC e DRX comprovaram a estrutura molecular da 

PAN-1 e PAN-2.  

O tratamento térmico e o tratamento químico provocaram alterações estruturais importantes na 

PAN, conforme pode ser observado nos espectros de FTIR da Figura 2. O espectro de FTIR da 
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PAN-1 e comparado com os materiais que sofreram tratamento térmico até 120°C (PAN-1-TTbT), 

e a 170°C  (PAN-1-TT) é apresentado na Figura 2(A). Durante o processo do tratamento térmico há 

uma diminuição do pico localizado na região 3448 cm
-1

 relativo ao estiramento NH, ou seja, o 

tratamento térmico a 170 °C provoca a degradação do polímero com posterior ciclização da 

estrutura, o que é agravado com a hidrolise alcalina. Da mesma forma há uma diminuição do pico 

na região de 1637 cm
-1

 relativo ao estiramento C=C, pois a estrutura ciclizada passa a ser mais 

rígida. A Figura 2(B) e 2(C) mostra efeito térmico na PAN-2, quando ela é aquecida de 25°C a 

120°C e, quando além do aquecimento a 170°C, é também com tratamento químico alcalino. Pode-

se observar que há um aumento da intensidade dos picos entre 3000-3600 cm
-1

; há um estreitamento 

do pico em 2920-2930 cm
-1

 para a PAN-2-TT; os picos entre 1640-1620 cm
-1

 que corresponde à 

deformação dos grupos C=C nas extremidades das cadeias da poliacrilonitrila apresentaram 

alteração com relação a PAN-2. Neste caso, o tratamento térmico provocou um crescimento 

longitudinal das cadeias carbônicas no polímero, pois esta insaturação faz parte dos grupos 

terminais do polímero; o pico com valor próximo a 2244 cm
-1

 relativo à deformação do grupo CN 

ficou bem intenso, o que mostra que é possível hidrolisá-lo utilizando tratamento alcalino, como 

observado em etapa posterior. A Tabela 1 traz um resumo das atribuições das bandas de absorção 

para a PAN-2-TT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Espectros de Absorção FTIR para PAN sintetizada e da literatura. (A) Comparação dos espectros de FTIR para PAN-1 e PAN-2; (B) FTIR 

da PAN retirada da literatura [112]. 
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Nos espectros de FTIR das amostras de PAN-2-TT que foram submetidas a um o processo de 

hidrólise alcalina, dos grupos CN presentes em suas estruturas e tratamento ácido (PAN-2-TTAA) é 

possível observar que apenas dois picos se sobressaem, 3448,4 e 1637,4 cm
-1

. O primeiro está 

relacionado ao estiramento NH e o segundo ao estiramento da dupla ligação C=C. 

 
Figura 2 – Espectros de Absorção FTIR da poliacrilonitrila modificada termicamente e com tratamento alcalino/ácido (A) Comparação entre os 

espectro de FTIR da PAN-1, PAN-1TTbT e PAN-1-TT; (B) FTIR da PAN-2-TTAA; (D). Comparação entre FTIR da PAN-2, PAN-2-TT e PAN-2-

TTAA. 

 

Tabela 1: Bandas de absorção do FTIR da PAN-2-TT 

Banda IR Freqüência de absorção 

(cm
-1

) 
Modo de Absorção 

 

A 3823 Estiramento -H 

B 3737 Estiramento -H 

C 3448 Estiramento N-H 

D 2923 Deformação axial C-H 

E 2244 Estiramento C=N 

F 1627 Estiramento C=C 

G 1454 Deformação CH2 

H 1354 Deformação C-O 

I 1245 Deformação C-O 

J 1067 Deformação fora do plano -H 

K 536 Dobra da estrutura 

 

 

De maneira geral, os materiais resultantes do tratamento térmico e alcalino apresentaram uma 

aparência elástica que possui variação no volume, conforme é descrito na literatura [18]. Com a 

adição de solução de ácido ocorre à diminuição ou contratação do volume, e a adição de solução de 

base faz o contrario, ou seja, há um aumento no volume do polímero. Uma das justificativas para 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

16372935

3448

2244

(C) PAN-2-TTAA

PAN-2-TT

PAN-2

1637

(B)
3448 PAN-2-TTAA

1454

2244

701999
1073

1221
1380

1454

16371760
2935

3448
(A)

T%

PAN-1PAN-1-TTPAN-1-TTbT



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

3600 3000 2400 1800 1200 600

(C) PAN-Fe(III)

463634
842

1020

1070

1245
2440

2781
1627

 

 

 

cm
-1

(B) PAN-Fe(II)

3373

3400

1464

463
508

634

992

1070

1206

1454

1670

T%  

 

 

(A) PAN

1362
1456

545720997

1070

1220

2372 1380
1454

1557

1643
2935

3448

2244

2244

2244

  

 

 

este fenômeno é a repulsão elétrica que os grupos (OH
-
) promovem nos grupamentos carboxilatos 

(COO
-
). O processo de diminuição de volume estaria relacionado à adição de H

+
 ao sistema, que ao 

se combinarem com os grupos carboxilatos (COO
-
) gerariam uma diminuição imediata do seu 

volume devido à atração de cargas e possíveis ligações de hidrogênio formadas [18]. O tratamento 

térmico produz efeitos comuns a todas as amostras de PAN sintetizadas quando tratadas à mesma 

temperatura na faixa de 90°C a 170°C.  

 

A Figura 3 apresenta o FTIR dos filmes dopados com Fe(II) e Fe(III). Os FTIR dos filmes mostram 

alterações importantes na estrutura dos filmes, o que indica uma grande interação entre o Fe(II) e o 

Fe(III) com a PAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Espectros de Absorção FTIR da poliacrilonitrila dopada com Fe(II) e Fe(III) (A) Espectro de FTIR da PAN; (B)  FTIR do filme de PAN 

dopado com Fe(II); (D). FTIR do filme de PAN dopado com Fe(III). 

 

Nos filmes de PAN-Fe(II) há o desaparecimento das bandas na região de 3448 cm
-1

, relativo ao 

estiramento do grupo NH e 2935 cm
-1

 relativo a deformação axial do grupo C-H, além de uma 

diminuição da banda em 2244 cm
-1

 relativo ao grupo CN. Quanto aos filmes de PAN-Fe(III) há 

uma grande absorção na região de 3373 cm
-1

, um aumento no pico em 2244 cm
-1

 relativo ao 

estiramento CN e também do pico na região de 1627 cm
-1

 , estiramento do grupo C=C. 

 

Para complementar os FTIR foi utilizada a espectroscopia Mössbauer na analise dos filmes PAN-

FeII e PAN-FeIII. O uso da técnica para avaliação de compostos contendo íons Fe (II) e Fe (III) é 

comum na literatura [13, 19, 20, 21, 22, 23]. A Figura 4. (A) e (B) mostra o espectro Mössbauer 

para os filmes de PAN dopados com Fe(II) e Fe(III).  
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Figura 4 – Espectros Mössbauer.(A) EM dos filmes poliacrilonitrila dopados com Fe(II), PAN-Fe(II); (B) EM da PAN dopada com Fe(III). 

(C) Espectro Mössbauer do FeCl26NH3 [24].; (D)Espectro Mössbauer do 57Fe em poly(m-carborate-siloxane) [26].  

 

O filme PAN-Fe(II) apresenta espectro característico para o Fe(II), Figura 4(A) com deslocamento 

isomérico (), IS = 0,264 mm/s, e sem desdobramento quadrupolar. A Figura 4(C) traz a 

comparação com o EM da literatura para o Fe(II). O valor de  origina-se da interação eletrostática 

entre a carga distribuída no núcleo com os elétrons s. A magnitude do deslocamento isomérico 

depende do total da densidade de elétrons s ressonante sobre o núcleo do Fe, sendo, portanto 

relacionado ao grau de covalência das ligações Fe-Ligante. A densidade de elétrons s está vinculada 

as ligações s e p existentes entre o átomo de Fe e seus ligantes [12]. Neste caso tanto o EM quanto o 

FTIR para os filmes de PAN dopados com FeCl2 indicam a ligação entre o Fe(II) com os grupos 

NH e CN presentes no polímero. 

 

A Figura 4(B) apresenta o EM para o filme PAN-2-FeIII, que possui IS = 0.3 mm/s relativo a -Fe 

e deslocamento quadrupolar (quadrupole splitting) 0.34 mm/s identificando composto de Fe (III) 
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com spin alto. Segundo a literatura nos processos de dopagem de materiais poliméricos com FeCl3 

ocorre a formação da espécie FeCl4
-
 conforme a equação: FeCl3 + e

-
  FeCl4

-
 + FeCl2 e ainda estão 

sendo pesquisados, pois não existe um mecanismo definido para este processo [23].  

 

Poder-se-ia justificar a ligação FeCl4
-
PAN, através da formação da geometria bipiramide trigonal, 

tal qual ocorre no mecanismo proposto por Bienkowski et al. [23] para a dopagem da polianilina 

(PANi) por Fe(III). Haveria ligações entre o Fe e os grupos que têm CN ou NH presentes na PAN. 

O aumento de intensidade presentes no FTIR na região de 2244 cm
-1

 relativo ao grupo CN, indica 

que não houve coordenação nesta região, mais é provável que ocorra na região dos grupos NH, 

quanto há a dopagem com FeCl3. Comparando o Fe(II) com o Fe(III), os íons ferrosos são mais 

estáveis que o íon férrico, quando em solução, e como tem mais elétrons acabam formando ligações 

 mais fortes com o grupo CN [26]. 

 

Conclusões 

 

A poliacrilonitrila é muito suscetível ao tratamento térmico após 90°C, tendo modificações 

estruturais e morfológicas, sendo estas importantes na obtenção de novos materiais tais como 

filmes, fibras de carbono e nanotubos. O tratamento térmico também permite rotas de modificação 

química através da hidrolise dos grupos CN. Os FTIR obtidos para os filmes dopados mostram que 

o grupo CN é um importante sítio ativo na PAN. Todas as modificações importantes do material 

passam por este grupo, tanto os processos de ciclização, degradação, reações laterais ou formação 

de ligações com íons metálicos como é o caso do Fe(II) e Fe(III). 
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