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Introdução 

As resinas de troca iônica obtidas por polimerização 

em suspensão têm sido utilizadas como 

catalisadores em reações de alquilação, na extração 

em fase sólida, em colunas de cromatografia de 

troca iônica, pré-concentração de metais traço, entre 

outros. Para todas essas aplicações a estrutura 

porosa mostra-se como fator essencial no 

desempenho do material polimérico
1
. Quando o 

grupo trocador é uma base nitrogenada, os 

polímeros de acrilonitrila são os principais 

precursores das resinas de troca iônica. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de 

dois dos principais parâmetros de síntese 

(composição da mistura monomérica e presença de 

solvente) sobre a formação da estrutura porosa de 

suportes esféricos de poli(acrilonotrilia-co- 

divinilbenzeno-co-estireno). 

Resultados e Discussão 

Copolímeros de acrilonitrila com diferentes 
proporções de divinilbenzeno e estireno foram 
sintetizados com o objetivo de variar a porosidade e 
a elasticidade da rede polimérica sem diminuir o teor 
do monômero nitrogenado. Tolueno foi utilizado 
como diluente dos monômeros e como agente 
formador de poros nos copolímeros. A reação foi 
realizada segundo a técnica de polimerização em 
suspensão

2
. A estrutura porosa dos materiais foi 

caracterizada por meio dos seguintes parâmetros: 
volume e diâmetro de poros (BJH), área específica 
(BET) e densidade aparente, conforme apresentado 
na Tabela 1, onde também se encontram as 
composições monoméricas utilizadas. 
Tabela 1 – Características porosas dos copolímeros sintetizados 

 
Copolímeros 

A  
(m

2
/g) 

D 
 (Å) 

Vp 
(cm

3
/g) 

dap 
(g/cm) 

RT 73010 128 100-400(200) 0,31 0,33  

RT 73015 172 ~400 0,33 0,26  

RT 72115 85 100-400(300) 0,18 0,34 

RT 71215 24 100-400(200) 0,06 0,49  

RT wxyz,  onde: w, x, y = proporção de acrilonitrila, 
divinilbenzeno e estireno, respectivamente, e z = grau de diluição 
dos monômeros em tolueno: 10= 100% e 15 = 150%; A = área 
específica; D = faixa de diâmetros de poros (diâmetro mais 
abundante); Vp = volume de poros; dap = densidade aparente. 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se inferir 
que a estrutura porosa do copolímero é influenciada 

não só pelo tipo e quantidade do sistema diluente, 
caracterizado como a mistura monômeros/tolueno, 
mas também pela quantidade de ligações cruzadas, 
que está diretamente relacionada com o teor do 
agente de reticulação DVB. Ao se comparar os 
copolímeros com mesma composição monomérica 
e graus de diluição diferentes, observa-se que a 
maior proporção de tolueno promoveu o aumento da 
porosidade. O meio se tornou, portanto, mais 
precipitante com o aumento da quantidade deste 
diluente de alto poder solvatante para as unidades 
aromáticas, porém baixo para as unidades mais 
abundantes de acrilonitrila. Comparando-se agora 
os três copolímeros com o mesmo grau de diluição 
e composições monoméricas diferentes, verifica-se 
que quanto menor é a quantidade de DVB e maior é 
a quantidade de estireno, há um aumento nos 
valores de densidade aparente, e uma diminuição 
de todos os outros parâmetros. Isso ocorre porque, 
além do sistema diluente ter maior poder solvatante 
para as regiões estirênicas, a diminuição na 
quantidade de agente de reticulação provoca um 
decréscimo na quantidade de ligações cruzadas 
promovendo a formação de estruturas com menores 
quantidade e diâmetro de poros. 

Conclusões 

Foi possível sintetizar redes poliméricas com 

diferentes estruturas porosas e elasticidades sem 

variar o teor de acrilonitrila, graças à introdução do 

estireno como terceiro monômero. Essas estruturas 

são fundamentais para o estudo do papel da 

estrutura porosa nas diversas aplicações destes 

materiais. 

Agradecimentos 

CAPES, PGQu/IQ/UFRJ e Nitriflex Ind. Com. SA. 

___________________ 

 
1 Podlesnyuk, V. V.; Hradil, J. & Králová, E. – Reactive &Functional 
Polymer, 1999, 42,181 apud Cardoso, A. M.; Lucas, E. F.; Barbosa, C. 

C. R. – Polímeros: Ciência e Tecnologia,2004, 14,3, 201-205. 
2 Diogo, D. D; Texeira, V.G.; et. al - Reactive &Functional Polymer, 

2011, 71, 7, 721-727. 

mailto:vhpaes@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85

