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Introdução 
A polianilina (PANI) é um polímero condutor 
amplamente investigado devido suas potenciais 
aplicações tecnológicas e fácil preparação. Vários 
estudos levantam dúvidas quanto à natureza 
química das cadeias de PANI obtidas em sínteses 
que levam a determinadas morfologias [1]. Em 
recente trabalho nosso grupo caracterizou o produto 
de um protocolo de síntese em pH 3 tamponado,que 
levava a esferas do polímero concluindo se tratar de 
oligômeros de anilina, constituído de adutos tipo 1,4 
de Michael de anilina e benzoquinona monoimina 
com diferentes graus de hidrólise/oxidação de seus 
nitrogênios imínicos, e apresentando unidades tipo 
fenazina, além da formação residual de produto de 
polimerização cabeça-cauda (PANI-ES) [2].   
O presente estudo propõe a caracterização 
estrutural dos produtos de sínteses da anilina com 
persulfato de amônio (APS) que levem a materiais 
de morfologia esférica. 

Resultados e Discussão 
Diferentes condições de síntese foram empregadas, 
tanto em pH 3 quanto em pH 4,5 tamponados. 
Verificou-se a formação de microesferas em todas 
as condições de síntese, sendo que para pH 4,5 
essas formam em tempos menores de reação.  
Os produtos das sínteses realizadas em pH 4,5 
foram caracterizados utilizando-se as 
espectroscopias: UV-vis, fluorescência, FTIR e 
Raman ressonante e as técnicas de SEM (Scanning 
Electron Microscopy) e DRX (difração de raio-x). 
Diferentes condições de síntese levaram a produtos 
que apresentam a mesma estrutura molecular, 
sendo os produtos identificados como oligômeros 
constituídos por adutos tipo 1,4 de Michael de 
anilina e benzoquinona monoimina e unidades 
fenazínicas. Não foi verificada a presença de 
produtos de polimerização da anilina tipo cabeça-
cauda. Para nenhuma das condições de síntese foi 
verificado processo de hidrólise/oxidação dos 
nitrogênios imínicos dos oligômeros, diferentemente 
do observado para a síntese em pH 3. Na Fig.1 são 
apresentados os espectros Raman para duas 
radiações laser dos oligômeros de anilina formada 

em condições de polimerização não fortemente 
ácida. 
 

 
Figura 1. Espectros Raman de oligômeros de 
anilina. Radiação excitante indicada na Figura. 
Condição de síntese: [Ani]=0,01 mol.L-1; [APS]=0,01 
mol.L-1 em pH 4,5 tamponado. * banda padrão do 
Sulfato. (*) bandas do K2SO4 no qual a amostra foi 
dispersa. 

Conclusões 
A natureza química dos produtos caracterizados é a 
mesma do produto majoritário reportado em estudo 
anterior (referência 2). Neste estudo foi observado a 
não ocorrência de hidrólise/oxidação de nitrogênios 
imínicos para as sínteses realizadas em pH 4,5 
tamponado mostrando maior estabilidade dos 
produtos de síntese realizadas sobre este pH. Além 
disso, foi verificado que para estas condições a 
formação de microesferas é mais favorável, sendo 
observadas em tempos curtos de reação.  
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