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Introdução 

Dentre as várias aplicações dos reagentes 
poliméricos estão as resinas seqüestradoras 
(scavenger resins, em inglês)1. Neste trabalho foi 
realizada a fixação de citral, principio ativo de 
diversos óleos essenciais, pela isoniazida suportada 
em resina de troca iônica macroporosa fortemente 
ácida, Amberlyst 15 (Figura 1), monitorada em 
tempo real por Espectrometria no Infravermelho por 
Transformada de Fourier com Reflectância Total 
Atenuada (ATR-FTIR)2  
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Figura 1: Esquema da reação da resina MP-
Isoniazid-H+ com citral. 

Resultados e Discussão 
O acompanhamento em tempo real da imobilização 
da isoniazida pela matriz polimérica foi realizado 
pelo monitoramento da banda C=O, na região de 
1680 cm-1. Após a adição da resina de troca iônica, 
previamente seca, verificou-se que a concentração 
de isoniazida permaneceu constante, mesmo depois 
de duas horas de agitação e aquecimento. Após a 
adição de 270µL de água, a concentração de 
isoniazida apresentou uma queda inicial devido a 
sua diluição, subiu levemente pelo aumento da sua 
solubilidade no meio e logo após passou a diminuir 
continuamente até a sua completa imobilização pela 
matriz em cerca de uma hora e meia (Figura 2).  

 
Figura 2: Imobilização da Isoniazida pela resina 
fortemente ácida Amberlyst 15 

 
Após o desaparecimento da banda de carbonila da 
isoniazida, adicionou-se o citral e observou-se o 
aparecimento de uma nova banda na região de 
1677 cm-1. Logo após a adição do citral, a área 
desta  banda atingiu o seu valor máximo área e foi 
gradativamente diminuindo concomitantemente ao 
aumento da área de uma banda em 1645 cm-1, 
atribuida a deformação angular do grupo H-O-H, 
devido a formação de água na reação de formação 
da hidrazona. Os resultados indicam que esta  se 
completou em cerca de 2 horas (Figura  3). 

 
Figura 3: Consumo de citral e formação de água 
pela área das bandas em 1677 cm-1 e 1645 cm-1 

respectivamente. 

Conclusões 

A utilização do ATR-FTIR para o monitoramento, em 
tempo real, da reação de imobilização de isoniazida 
pela resina ácida e da reação deste produto com o 
citral permitiu acompanhar de forma rápida e eficaz 
o andamento e o final de ambos os processos sem 
a necessidade de interromper as reações e nem de 
retirada de alíquotas. Este monitoramento permitiu 
também observar, de forma direta, a dependência 
de uma quantidade crítica de água para que a 
imobilização da isoniazida pudesse ocorrer. 
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