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RESUMO 

Neste trabalho foram sintetizados poliésteres a partir  glicerol e ácido ftálico 
previamente  sulfonado. Os materiais foram caracterizados por DSC, TGA, FTIR, 
MEV, DRX  e XRF . Os resultados indicaram efetiva sulfonação do ácido ftálico. A 
presença dos grupos sulfônicos promoveu fortes alterações na cristalinidade do 
novo material, tornando-o cristalino. Os poliésteres produzidos a partir do ácido 
ftálico sulfonado reúnem características como resistência térmica e grupos 
condutores que os potencializam para aplicação em eletrólito de pilhas a 
combustível de membrana trocadora de prótons e também para separação de 
gases. 
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INTRODUÇÃO 
 

As políticas internacionais de estimulo a produção e uso do biodiesel têm 

surtido grande efeito positivo, pois países Europeus já adicionam cerca 5% de 

biodiesel ao diesel comum e respondem por mais 70% da produção mundial deste 

combustível; da mesma forma, o Brasil já mistura 5% de biodiesel ao diesel de 

petróleo. Um dos resultados destes esforços é a grande produção de glicerina. 

Somente no Brasil, a estimativa para produção em 2010 é de 200 mil toneladas [1]. 

 Tipicamente, a maioria da glicerina produzida no mundo é consumida in 

natura, como em cosméticos.  Apenas na produção de éter, éster, poliglicerina e 

resinas alquílicas, há transformação química, indicando que há forte necessidade de 

estúdos e investimentos na transformação da glicerina em produtos de maior valor 

agregado. Parte significativa da viabilidade da aplicação do biodiesel como 

bicombustível esta na comercialização da glicerina, por isso novas aplicações são 

desejáveis, preferencialmente aplicações na indústria petroquímica que propiciam 
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largo consumo ou em aplicações de baixo consumo, porem com geração de  

produtos de alto valor agregado, a exemplo de fármacos.  
Diversas linhas de pesquisa buscam alternativas inovadoras para aproveitar o 

glicerol da produção do biodiesel[2, 3]. Na área de polímeros, há também uma 

grande quantidade de propostas para a utilização de glicerol, desde o uso como 

aditivos[4] como monômeros para produção de diversos poliésteres aromáticos e 

alifáticos [5-8]. 

BRIOUDE et al, [7] investigaram a síntese de poliésteres alifáticos derivados 

da ácido adípico e glicerol, via reação de condensação catalisada por dibutil 

dilaurato de estanho e promoveram variações na relação molar entre o ácido e o 

glicerol. Os materiais obtidos foram termicamente estáveis até 390°C e apresentam-

se com características cristalográficas completamente amorfas.  

GUIMARÃES, et al [8] investigaram a síntese de poliésteres aromáticos 

derivados da ácido ftálico e glicerol, também via reação de condensação catalisada 

por dibutil dilaurato de estanho. Os autores observaram os materiais produzidos são 

termicamente estáveis até cerca de 200ºC e que o polímero apresenta 

características cristalinas.  

Polímeros sulfonados ou com outro grupos hidrofílicos têm sido usados com 

eletrólitos de pilhas a combustível de membrana trocadora de prótons (PEMFC) [9-

12] e em separação de gases[13-15].  Como eletrólito trocador de prótons, o grupo 

sulfônico permite hidratação de algumas regiões do eletrólito, viabilizando o 

transporte de prótons dentro deste componente da pilha. Como materiais para 

separação de gases, os grupos polares permitem iterações diferenciadas com as 

moléculas dos gases, gerando uma separação seletiva. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O processo de síntese dos materiais foi realizado em duas fases. Na primeira,  

foram produzidos dois monômeros sulfonados, ambos a partir de 0,12 mol de ácido 

ftálico e 0,36 e 0,72 mol de ácido sulfúrico, os quais foram denominadas 

respectivamente de ácido ftálico sulfonado, AFS1 e AFS2. Na segunda, foi realizada 

a síntese do poliéster (PAFS) em um sistema constituído de um bolão de três bocas, 

acoplado a um condensador, um termômetro e uma tampa removível. 

Posteriormente foram adicionados 0,03 mols de glicerol (synth), 11,8g do AFS 1 e 15 
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mL de água deionizada, com agitação e aquecimento até 80°C, quando se adicionou  

0,1% em massa do catalisador dibutildilaurato de estanho (Sigma-AldrichChemie). 

Elevou-se a temperatura a 160 °C até formar a resina. Para sintetizar a resina 

derivada do AFS2, segui-se o procedimento anterior, utilizando 11,7g do AFS2 e 

0,03 mols de glicerol. 

Determinação do teor de enxofre - Os valores de concentração de enxofre foram 

determinados em um Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer, XRF-1800, 

Shimadzu. As amostras foram analisadas na forma de pastilhas prensadas. Fez-se 

análise absoluta do teor de enxofre por método direto, (parâmetros fundamentais). 

Determinação das propriedades estruturais e morfológicas - A estrutura dos 

materiais foi determinada empregando a espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourrier (FTIR). Foi utilizado um  espectrômetro Perkin Elmer, 

modelo Spectrum One, de 4000 a 500 cm-1. A superfície dos materiais sintetizados 

foi analisada por Microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um Scanning 

Eletronic Microscope, SS 550, Schimadzu. As amostras metalizadas com ouro em 

um Íon Coater, IC50, Shimadzu. O perfil de cristalinidade das amostras foi obtido por 

Difratometria de Raio X (DRX) em um X Ray Difractometer, XRD- 6000, Shimadzu. 

As analises foram realizadas entre  os valores de 2θ  de 5 e  80°. Todas as amostras 

foram previamente secas a vácuo a 50°C durante 24h. 

Determinação das propriedades térmicas - O comportamento térmico dos materias 

foi analisado por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), em um DSC–50, 

Shimadzu, no intervalo de temperatura de 25 a 600°C, a uma taxa de aquecimento 

de 20°C/minuto, em recipiente de alumínio, em fluxo de nitrogênio. O perfil de perda 

de massa das amostras foi analisado por  Análise Termogravimétrica (TGA) em um, 

TGA–50, Shimadzu, entre 25 e 600°C, a uma taxa de aquecimento de 20°C/minuto, 

em recipiente de platina, sob atmosfera de nitrogênio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os monômeros sulfonados se apresentaram com coloração mais escura e 

maior rigidez quanto maior era a concentração de ácido sulfúrico no meio reacional.  

As analises de XRF mostraram a presença de enxofre no material sintetizado, 

comprovando a sulfonação dos mesmos, como mostra os resultados da Tabela 1. O 

escurecimento das amostras pode ser associado à presença de enxofre nas 
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mesmas, pois à medida que se aumentou a quantidade de ácido sulfúrico na 

síntese, aumentou-se também a percentagem de enxofre nas amostras. 

 
Tabela 1. Percentagem de enxofre das amostras de ácido ftálico sulfonado e 

poliésteres. 

Amostra % de enxofre
AF 0,00 

AFS 1 1,00 
AFS 2 1.88 

PAFS 1 0,65 
PAFS 2 1,21 

 

Os espectros de infravermelho, Fig. 1, confirmam a indicação da presença de  

enxofre detectado por Fluorescência de Raios X, e indicaram que é referente a 

grupos sulfônicos ligados aos anéis aromáticos do ácido ftálico. As principais bandas 

que caracterizam o ácido ftálico, como a deformação axial de C=O, 1700 cm-1, C–O 

em 1380 e 1250 cm-1, estiramento de O-H em 3400 cm-1 de ácido carboxílico [16], 

esta última pouco evidente, aparecem tanto na amostra AF quanto nas AFS 1 e AFS 

2. Os espectros das amostras sulfonadas diferem da AF, pelas bandas em 1200 cm-

1, referente a vibrações do grupo R-SO2-OH, que indicam  que os anéis aromáticos 

do ácido ftálico foram sulfonados [17]. 

 
Figura 1. FTIR da amostras. (A) ácido ftálico e ácido ftálico sulfonado, (B) 

poliésteres 

 
Os espectros de infravermelho das amostras PAFS 1 e 2 indicaram a 

ocorrência de  polimerização, pela presença das bandas de C=O e C-O, 

características de éster, que se apresentam com formato e posições diferentes 

daqueles registrados para as amostras AFS 1 e 2. 

A B
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As comparações entre a morfologia do ácido ftálico e do ácido ftálico 

sulfonado relevam que houve uma significativa mudança na estrutura do material 

depois da sulfonação. Os grupos sulfônicos na cadeia do ácido ftálico favoreceram a 

mudança na organização estrutural do material, as quais adquirem formato 

preferencial de bastões e losangos, e estas têm relativa facilidade de aglomeração, 

como mostram as Fig. 3(A), e 4(A).  Essa organização se intensificou a medida que 

o grau de sulfonação aumentou.  

 

  

Figura 3. Micrografias: (A) AF, ampliação de 350 x, (B) AFS1 ampliação de  400x, 
(C) AFS2, ampliação de 400x. 
 

Os poliésteres, PAFS 1 e PAFS 2 apresentaram morfologias distintas. No 

PAFS 1, a superfície é lisa e no PAFS 2 nota-se uma tendência de formação de 

muitas trincas e arranhões, como mostram as Fig. 4(B) e (C). 

  
Figura 4. Micrografias; (A) AFS2, ampliação de  500x, (B) PAFS1, ampliação de 600 
x, (C) PAFS2 com  ampliação de 600 x. 
 

Essas modificações na organização da estrutura cristalina das amostras de 

AF e AFS 1 e 2 observadas por MEV foram também  confirmadas por Difração de 

Raios X através, principalmente, do desaparecimento do pico em 2θ = 22, em 

relação ao difratograma da amostra AF. Os polímeros apresentam um perfil semi-

cristalino, indicado pela presença de um halo amorfo em 2θ = 24,0 evidenciando que 

A B C

CBA 
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há regiões no material em que a estrutura não é ordenada, e sinais indicativos de 

organização estrutural em 2θ =  27,3; 44,4; 64,8 e 77,9°, referente a fase cristalina, 

como mostram a Fig. 5. 

  
Figura 5. (A) Difratogramas dos monômeros, (B) difratogramas dos polímeros. 

 
As curvas de DSC mostram, na figura 6(A), que as amostras AFS1, AFS2 e 

AF apresentam um evento exotérmico, referente a  fusão da resina em 180, 190 e 

245°C respectivamente. Verificou-se uma diminuição na temperatura de fusão das 

amostras sulfonadas. Esta pode ser associada à presença e a quantidade dos 

grupos sulfônicos, visto que a amostra AFS2 apresentou fusão 10°C inferior a AFS1 

e tem aproximadamente o dobro da concentração de grupos sulfônicos. As curvas 

de DSC dos polímeros apresentam quatro eventos térmicos, figura 6(B), o primeiro 

por volta de 80°C, referente evaporação dos solventes residuais, o segundo e 

terceiro, entre 175 e 250°C, correspondente  a  fusão  dos monômeros residuais, e  

no PAFS 2 não há o terceiro evento citado, na amostra PAFS 1, indicando que todo 

o glicerol tenha reagido. No PAFS1, um quarto evento exotérmico a 360°C indica a 

fusão do polímero, enquanto que no PAFS 2 inicia-se uma degradação a partir de 

200°C, influenciada pelo comportamento ácido dos grupos sulfônicos, que estão 

presentes em  maior quantidade. 

Figura 6. (A) Curvas de DSC dos monômeros, (B) dos poliésteres. 

A B

A B
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Figura 7. Curvas de Análise Termogravimétrica. (A) monômeros, (B) poliésteres 

 
Os termogramas das amostras AFS 1 e AFS 2, figura 7(A) mostram que  o 

processo de  decomposição ocorre em uma única etapa, temperatura inicial de 

perda de massa próximo de 100ºC e final de 215°C, que são menos estáveis 

termicamente que AF, influenciado pelo caráter ácido dos grupos sulfônicos. Os 

polímeros, figura 9(B) assim como os monômeros, tiveram sua estabilidade térmica 

diminuída com o aumento do grau de sulfonação, também por ação destes grupos 

ácidos. 

 
CONCLUSÃO 
 
A metodologia proposta para sulfonação do ácido ftálico e a polimerização deste 

monômero com glicerol mostrou-se eficiente. As inserções dos grupos sulfônicos à 

molécula de ácido ftálico o fizeram mudar significativamente o perfil de sua 

cristalização, passando a forma, preferencial, de losangos. Os polímeros 

apresentaram estabilidade térmica adequada para aplicação como eletrólito em 

PEMFC e grupos hidrofílicos para viabilizar a condutividade de prótons. Esses 

resultados positivos também anunciam uma nova rota de utilização do glicerol para 

geração de produtos de alto valor agregado. 
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 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SULFONATED POLYESTERS 
DERIVED FROM GLYCEROL  

 
 

ABSTRACT 
 
In this work were synthesized polyesters from glycerol and acid sulfonated phthalic 
previously. The materials were characterized by DSC, TGA, FTIR, SEM, XRD and 
XRF. The results showed effective sulfonation of phthalic acid. The presence of 
sulfonic groups promoted strong changes in the crystallinity of the new material 
makes the lens. The polyesters made from phthalic acid sulfonated combine 
characteristics such as heat resistance and groups that drivers potentiate the 
electrolyte for application in fuel cells proton exchange membrane and also for gas 
separation. 
 
 
 
Key-words: Glycerol, polyester, PEMFC 
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