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Introdução 

Polímeros condutores e semicondutores 
apresentam relevantes aplicações, como por 
exemplo, no desenvolvimento de baterias, 
biossensores, materiais catalíticos e diodos 
orgânicos emissores de luz (OLED). Estes 
polímeros podem ser preparados tanto química 
quanto eletroquimicamente, mas o primeiro 
procedimento é mais utilizado quando se objetiva a 
produção de quantidade maior destes materiais. 
Este trabalho apresenta a preparação química e 
caracterização espectroscópica e de resistividade 
de material derivado de ácido 4-hidroxifenilacético, o 
qual apresenta a função ácido carboxílico, que é de 
interesse para interação com biomoléculas e 
aplicação em biossensores.1 

Resultados e Discussão 

Em 25 mL de solução de HCl (1mol.L-1), foram 
adicionados 1,352g (5,0 mmol) de cloreto de ferro III 
hexaidratado e 0,380g (2,5 mmol) de ácido 4-
hidroxifenilacético. A solução permaneceu por 3h 
sem agitação, à temperatura ambiente. Foi 
observada a formação de um sólido. O material foi 
caracterizado por espectroscopia UV-Vis, FTIR e 
sua condutividade foi determinada pelo método das 
quatro pontas. 

O espectro UV-Vis do monômero apresentou 
bandas em 277 e 283 nm e o produto da reação, 
além de bandas em 274 e 284 nm, também 
apresentou bandas em 311 e 361 nm, indicando a 
formação de material com maior extensão de 
conjugação em relação ao material de partida. 

O espectro de FTIR do produto (Fig. 1) 
apresenta uma banda muito larga e intensa, 
centrada próxima a 3000 cm−1 (deformação axial de 
O-H, característica de ácido carboxílico) bem como 
uma banda em 1700 cm-1 (deformação axial 
assimétrica de carbonila), confirmando a 
permanência da carboxila na estrutura. 

A banda em 1243 cm-1 (deformação axial de C-
O) sugere tanto a presença de grupos fenólicos 
(acoplamento anel-anel) quanto à formação de 
éteres arílicos (acoplamento fenol-anel). A 
diminuição, relativa a outras bandas presentes no 

espectro, das bandas em 1410 e 670 cm-1 
(deformação angular no plano e fora do plano da 
ligação O-H de fenóis), sugere a menor presença de 
grupos fenólicos no produto, com ocorrência 
preferencial de acoplamento fenol-anel, produzindo 
éteres arílicos conjugados, os quais apresentam 
menor impedimento estérico e eletrônico para 
formação, em relação ao acoplamento anel-anel. 

Devido ao impedimento estérico ocasionado pelo 
substituinte carboxila, a posição preferencial de 
ataque sugerida é orto ao oxigênio da molécula 
vizinha (posições 3 e 5 do anel aromático). 
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Figura 1. Espectros FTIR de ácido 4-hidroxifenilacético (__) e 

produto preparado em meio ácido (__). 
 

Resistividade obtida do produto: 0,0114 Ωm.  

Conclusões 

Foi preparado um novo material derivado do 
ácido 4-hidroxifenilacético, que apresenta carboxilas 
e éteres arílicos conjugados em sua estrutura, por 
acoplamento do oxigênio fenólico preferencialmente 
nas posições 3 e 5 do anel aromático vizinho. A 
confirmação da presença de carboxilas em sua 
estrutura, conjuntamente com a maior extensão de 
conjugação, favorecem sua aplicação no 
desenvolvimento de biossensores eletroquímicos. 
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