
 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO MONÔMERO                                                    
2,2'-DIALILBISFENOL-A (ABFA) PARA A OBTENÇÃO DE                       

MEMBRANAS TROCADORAS DE PRÓTONS BASEADAS EM 
POLI(ARILENO ÉTER SULFONA)S SULFONADAS RETICULADAS. 

 
Júlio C. Souza1, Carlos H. F. B. Souza1, Cláudio Homero F. Silva2, Maria Elisa S. R. Silva1, Ricardo G. Sousa1, 

Roberto F. S. Freitas1* 
1- Laboratório de Ciência e Tecnologia de Polímeros, Departamento de Engenharia Química, Escola de 
Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte – MG  – *freitas@deq.ufmg.br 

2- Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, Belo Horizonte - MG 
 
Resumo: No presente trabalho foi desenvolvida uma metodologia de síntese e de caracterização do monômero 2,2'-
dialilbisfenol-A, visando a obtenção de um precursor, com pureza adequada, para a preparação de membranas 
reticuladas a base de poli(arileno éter sulfona)s sulfonadas. O monômero 2,2'-dialilbisfenol-A foi obtido por meio do 
rearranjo de Claisen do 2,2-Bis(4-aliloxifenil)propano, sintetizado a partir do Bisfenol-A. Todos os produtos e reagentes 
foram caracterizados pelas técnicas de Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, Termogravimetria 
e Cromatografia líquida de alto desempenho. O rearranjo de Claisen foi conduzido utilizando a técnica de calorimetria 
exploratória diferencial, a partir de um planejamento fatorial de experimentos, tendo temperatura e tempo como 
variáveis. As técnicas supracitadas foram utilizadas para acompanhamento do rearranjo e para caracterização do 
produto final. Os melhores resultados levaram a um produto com pureza entre 85 e 90%. Os resultados obtidos sugerem 
que, na faixa estudada, paralelamente à formação do ABFA, ocorre a sua polimerização e a sua degradação. 
Palavras-chave: Célula a combustível com eletrólito polimérico, PEMFC, membrana reticulada. 
 
 Synthesis and characterization of the monomer 2,2’-dialylbisphenol-A (ABFA) for production of 

proton exchange membranes based on sulphonated poly(arilene ether sulphone)s reticulated. 
Abstract: In the present work, a methodology of synthesis and characterization of the monomer 2,2’- dialylbisphenol A 
was developed, aiming at getting a precursor, with adequate purity, for obtaining cross-linked membranes based on 
sulfonated poly(arylene ether sulfone)s. The monomer 2,2’- dialylbisphenol A was obtained through Claisen 
rearrangement  of the 2,2-Bis(4-alyloxiphenyl)propane, synthetized from Bisphenol A. All the products and reagents 
were characterized by Fourier Transform infrared spectroscopy, Thermo-gravimetric analysis and High-performance 
liquid chromatography. The thermal Claisen rearrangement process was conducted by using Differential Scanning 
Calorimetry technique, from a factorial experiment planning, with temperature and time being the variables. The above 
cited techniques were used for monitoring the Claisen rearrangement and for the characterization of the final product. 
The best results yield an ABFA purity between 85 and 90%. The obtained results suggest that, in the studied range, 
polymerization and degradation of the monomer ABFA occur, simultaneously to its formation. 
Keywords: Proton exchange membrane fuel cell, PEMFC, reticulated membrane.  
 
Introdução  

O estado da arte, no que se refere à membrana utilizada em células a combustível com 

eletrólito polimérico (PEMFC – “Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell”), é a membrana 

Nafion®, polímero fluorado desenvolvido pela DuPont no fim dos anos 1960 [1-3]. Apesar disso, 

um dos maiores limitadores para a aplicação comercial das PEMFC é o custo, já que a elevada 

necessidade de umidificação da membrana limita a temperatura de operação do conjunto e obriga 
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que os gases reagentes sejam fornecidos umidificados e sob pressão. Além disso, a baixa 

temperatura de operação torna o catalisador metálico susceptível ao envenenamento por monóxido 

de carbono, impondo a necessidade de emprego de gases reagentes extremamente puros e ainda o 

emprego de ligas metálicas caras como catalisador [4,5]. Um grande desafio, então, é produzir 

células que possam ser adequadamente operadas a temperaturas mais elevadas sem a necessidade de 

um rigoroso controle de umidade.  

Nesse contexto, diferentes abordagens foram utilizadas, tais como a síntese de novos 

polímeros, compósitos e blendas poliméricas. A literatura recente [6-19], porém, mostra que a 

reticulação do polímero é um caminho promissor para o desenvolvimento de um material com boa 

condutividade protônica e menor necessidade de umidificação. Um exemplo é a poli(arileno éter 

sulfona) sulfonada reticulável, polímero reconhecido pela sua boa resistência a agentes químicos e 

boa resistência mecânica, que possui resultados interessantes já publicados [6,10,13,17]. 

  O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de síntese e 

caracterização do monômero 2,2'-dialilbisfenol-A, visando a obtenção de um precursor para a 

preparação de membranas reticuladas à base de poli(arileno éter sulfona)s sulfonadas. O monômero 

disponível comercialmente [20] é vendido com 85% de pureza e é de difícil purificação. Espera-se 

que a sua utilização na síntese de uma série de poli(arileno éter sulfona)s sulfonadas reticuladas 

permita que copolímeros com graus de reticulação mais elevados sejam obtidos, diminuindo ainda 

mais a absorção de umidade sem prejudicar a condutividade protônica dos sistemas.  

 

Experimental  

O monômero 2,2'-dialilbisfenol-A (ABFA) foi obtido através do rearranjo de Claisen do 2,2-

bis(4-aliloxifenil)propano (BFAAE), sintetizado a partir do Bisfenol-A (BFA). O BFA foi adquirido 

diretamente da Sigma-Aldrich® e utilizado sem nenhum tratamento ou purificação adicional. Os 

demais reagentes: acetona, brometo de alila (3-bromo-1-propeno), carbonato de potássio anidro, 

metanol, n-hexano, N-metil-2-pirrolidinona (NMP), N-N’-dimetilacetamida (DMAc) e tolueno, 

foram adquiridos de fontes comerciais e utilizados sem nenhum tratamento ou purificação 

adicional. O procedimento para síntese do BFAAE foi adaptado de Feng e colaboradores [13]. Os 

experimentos de rearranjo de Claisen termicamente iniciado foram realizados utilizando um DSC 

modelo 2920 da TA Instruments, utilizando cadinhos de alumínio herméticos, contendo cerca de 

10mg de amostra. Os experimentos foram realizados em atmosfera de nitrogênio 4.5 a uma vazão 

de 75mL/min em isoterma, por um período de tempo definido, seguindo uma matriz de 

planejamento fatorial de experimentos com dois fatores e três níveis. Após cada experimento, uma 
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amostra do produto foi analisada por meio das técnicas de Espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), Termogravimetria (TG) e Cromatografia Líquida de Alto 

Desempenho (HPLC), para caracterização e acompanhamento da reação. 

 

Resultados e Discussão  

Síntese do 2,2-Bis(4-aliloxifenil)propano (BFAAE) 

A síntese foi conduzida tendo como referência o trabalho de Feng e colaboradores (2009), 

de cuja descrição da síntese do 3,3’-dialil-4,4’-dihidroxibisfenol foi adaptada. O produto líquido 

amarelo pálido e viscoso, rico no composto BFAAE, foi obtido com um rendimento molar de 

94,50% e pureza de 97,32%, determinada via termogravimetria. A estrutura do produto obtido foi 

confirmada em análise por FTIR, por meio da observação das bandas características do BFAAE: 

1608cm-1 e 1509cm-1 (vibrações características do esqueleto do anel aromático), 1299cm-1 

(deformação no plano do –CH= no grupo alila), 1246cm-1 (ν C-O-C), 1182cm-1 (deformação 

esqueleto –C(CH3)2-), 1024cm-1 (δ =CH- fora do plano), 997cm-1 (δ =CH2 fora do plano) e  

828cm-1 (-CH fora do plano; anel aromático dissubstituído na posição -para) [22,23]. 

 

Rearranjo de Claisen e obtenção do ABFA 

Tendo o BFAAE caracterizado, a otimização da síntese do monômero ABFA foi realizada 

no DSC, seguindo uma matriz de planejamento fatorial de experimentos. A Fig. 1, abaixo, apresenta 

a sequência de rearranjo do BFAAE e isomerização produzindo o ABFA.  

 
Figura 1: Mecanismo de transferência do rearranjo de Claisen para a obtenção do ABFA.                                    
Da esquerda para a direita: BFAAE  intermediário  ABFA 
 

Aplicando o princípio da lei de Beer-Lambert, utilizou-se a medida da absorbância entre 

3050cm-1 e 3800cm-1, faixa característica da ligação –OH fenólica com interações inter e 

intramoleculares [22,23], para avaliar o progresso do rearranjo do composto BFAAE em ABFA. A 

Tabela 1 mostra a matriz de planejamento fatorial de experimentos e os resultados obtidos para as 
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análises de FTIR, TG e HPLC. A partir desses resultados, a superfície de resposta da absorbância 

em relação ao tempo e à temperatura do tratamento, foi construída e é apresentada na Fig. 2. 

Tabela 1: Matriz de planejamento fatorial de experimentos e os resultados obtidos para as análises de FTIR, 

TG e HPLC. 
FTIR TG HPLC Amostra 

 (3050÷3800cm-1) Pm (%) BFAAE (%área) ABFA (%área) 
BFA - 0,023 99,89 - - 

BFAAE - 0,0003 97,33 90,64 - 
210°C / 30min. (Am. 1) 0,021 94,6 30,5 15,28 
210°C / 60min. (Am. 2) 0,034 92,46 4,19 55,66 
210°C / 90min. (Am. 3) 0,041 90,12 0,78 76,65 
220°C / 30min. (Am. 4) 0,033 90,51 5,51 54,37 
220°C / 60min. (Am. 5) 0,040 85,26 0,32 79,84 
220°C / 90min. (Am. 6) 0,041 83,88 0,52 74,24 
230°C / 30min. (Am. 7) 0,040 88,2 0,35 72,58 
230°C / 60min. (Am. 8) 0,039 80,46 0,56 67,59 
230°C / 90min. (Am. 9) 0,038 73,82 0,91 49,01 

Tal superfície sugere a existência de uma dependência direta da “concentração” da espécie –

OH em relação aos fatores tempo e temperatura, o chamado efeito principal, dado como a variação 

na resposta devido à mudança no nível do fator. No entanto, observa-se que a diferença na resposta 

entre os níveis de um fator não é a mesma em todos os níveis do outro fator, os efeitos de interação 

na prática levam à formação de um plano distorcido. 

 

Figura 2: Superfície de resposta para a variável absorbância da ligação –OH em função do tempo e 

temperatura de tratamento. 

A comparação espectral das 9 amostras permite o seu agrupamento por similaridade. Assim, 

5 grupos de amostras foram formados: G1, contendo apenas a amostra 1; G2, contendo as amostras 

2 e 4; o G3, contendo as amostras 3, 5 e 7; G4, contendo as amostras 6 e 8; e, finalmente, o G5, com 

apenas a amostra 9. A partir deste instrumento concluiu-se que, em relação ao precursor BFAAE, o 

G1 foi o que menos se rearranjou para produzir o ABFA. O G2 apresenta espectro mais evoluído 

em relação ao processo de rearranjo, porém, o G3 apresenta as amostras que alcançaram um 

2943



Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

máximo de rearranjo, o que fica evidente pela análise dos dados de absorbância das amostras, os 

maiores dentre todas elas. As amostras do G4, especialmente a amostra 6, apresentam uma 

diminuição da leitura de absorbância relativa aos grupos –OH, além disso, observa-se o surgimento 

de bandas nos números de onda 1237cm-1 e 1032cm-1. Efeito mais claro na amostra do G5, cuja 

leitura de absorbância decresce ainda mais e as referidas bandas se acentuam. As bandas 1234cm-1 e 

1036cm-1 (ν C-O e δ -OH), são características de compostos fenólicos inferiores e indicam a 

existência de decomposição do produto já rearranjado. Sabendo que o modelo de resposta desse 

planejamento é um plano distorcido, supõe-se que no extremo superior dessa sequência o efeito da 

decomposição pode ser observado.  

A estrutura do ABFA foi confirmada por meio das suas bandas características, utilizando-se 

a amostra tratada a 220°C durante 60 minutos: 3447cm-1 (ν -OH com ligações de hidrogênio), 

1608cm-1 e 1502cm-1 (vibrações características do esqueleto do anel aromático), 1260cm-1 (ν C-O), 

1198cm-1 e 1117cm-1 (deformação esqueleto –C(CH3)2-),  996cm-1 (δ =CH2 fora do plano),  912cm-1 

e 818cm-1 (-CH fora do plano; anel aromático trissubstituído nas posições -meta e -para) [22,23]. 

Para cada tratamento térmico realizado por DSC, a perda de massa (Pm) foi calculada para o 

primeiro evento observado, dada como a perda de massa dos reagentes e produtos de rearranjo, que 

se volatilizam na mesma faixa de temperatura. Os resultados obtidos, apresentados na tabela 1, são 

coerentes com os resultados de FTIR analisados e se encaixam na mesma categorização já 

elaborada. A análise dos resultados nos permite afirmar que os tratamentos térmicos executados são 

mais severos em ordem crescente do G1 para o G5. Além disso, a análise dos resultados evidencia a 

tendência em favor da diminuição das Pm’s das amostras em ordem crescente de grupos, ou seja, 

em função do grau de severidade do tratamento realizado.  

A Tabela 1 traz os teores de BFAAE e ABFA obtidos, por integração direta e normalização 

de área dos cromatogramas, de cada uma das amostras analisadas. Em relação ao grau de conversão 

do BFAAE em ABFA, a análise dos dados corrobora as conclusões anteriormente obtidas, sendo 

que o processo de rearranjo de BFAAE em ABFA se apresenta como uma função direta do tempo e 

temperatura, além disso, o agrupamento das amostras entre G1 e G5, novamente apresenta 

coerência. A análise da amostra 1 demonstra que o BFAAE não foi totalmente convertido, tendo-se 

observado cerca de 30% de BFAAE residual, apenas 15% de ABFA, contendo ainda cerca de 55% 

intermediários e contaminantes. As amostras do G2 apresentaram similaridade em termos 

composicionais, com apenas 5% de BFAAE não convertido e 55% de ABFA. As amostras do grupo 

3 apresentaram entre 75% e 80% de ABFA convertido e resíduos de 0,5% de BFAAE. Para as 
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amostras do G4 os teores de ABFA se aproximaram de 75% e 65% e apenas resíduos de BFAAE 

não rearranjado foram observados. A amostra do G5 apresentou cerca de 50% de ABFA convertido.  

 

Conclusões 

O composto BFAAE foi sintetizado com bom rendimento molar (94,50%) e pureza 

(97,32%), conforme ilustram a termogravimetria, a análise cromatográfica e espectroscópica. 

Através dessa última, a estrutura do composto intermediário foi confirmada. 

O estudo do processo de rearranjo de Claisen permitiu as conclusões a seguir. Através da 

técnica de FTIR a estrutura química do ABFA foi confirmada por meio da análise das bandas 

características do composto tratado a 220°C/60min. A análise dos resultados, obtidos pelas três 

técnicas de caracterização utilizadas, trouxe evidências da ocorrência de um processo de 

decomposição térmica, que aparentemente produz uma mistura de fenóis inferiores, que reduzem a 

absorção de radiação na região característica de grupos –OH e o teor de ABFA convertido para as 

amostras dos grupos G4 e G5. 

Por fim, conclui-se que o processo de rearranjo de Claisen iniciado termicamente atinge um 

ótimo em termos de conversão do intermediário BFAAE em ABFA no G3, ou seja, nas amostras 

tratadas a 210°C/90min, 220°C/60min e 230°C/30min, onde o teor de ABFA obtido chega a até 

85% - 90%, dado como a Pm obtida por TG, valor próximo e ligeiramente superior ao produto 

encontrado comercialmente. O fato da pureza do precursor obtido ainda não ser a desejável, tendo 

em vista a sua utilização na obtenção de membranas reticuladas à base de poli(arileno éter sulfona)s 

sulfonadas, deve-se, aparentemente, à natureza do processo de rearranjo de Claisen termicamente 

iniciada, no qual o processo de polimerização se faz representativo mesmo nos tratamentos mais 

brandos, em termos do par tempo e temperatura. Além disso, foi demonstrado que, nos casos de 

tratamentos mais extremos, além da polimerização, a decomposição dos produtos rearranjados 

também é representativa. 
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