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Introdução

A polianilina  possui  interessantes propriedades 
elétricas. A dopagem com ácidos protônicos torna-
a mais solúvel em solventes polares.

Investigações  sobre  a  síntese  da  polianilina 
dopada  com  ácido  glutâmico  em  meio  aquoso 
mostram  que  a  forma  zwitteriônica  do  ácido  faz 
com que as rotas  sintéticas  para  obtenção  deste 
material tornam-se ineficazes1. A forma dipolar dos 
aminoácidos  são  as  mais  estáveis  em  meio 
aquoso2. Com intuito de propor uma rota sintética 
para  a  dopagem  da  polianilina  com  este  ácido, 
realizou-se o  estudo  teórico  simulando  a reação, 
em meio  aquoso,  entre anilina  e o  ácido  na  sua 
forma  zwitteriônica, em seguida,  a interação entre 
a base esmeraldina com o ácido, por um processo 
de dopagem por  protonação3.  Com os resultados 
obtidos,  propõem-se  uma  rota  de  síntese  da 
polianilina dopada com ácido glutâmico.

Resultados e Discussão

O estudo  teórico  foi  realizado  usando  método 
semi-empírico  AM1 e  ab-initio DFT-B3LYP/6-31G. 
As estruturas foram construídas isoladamente e a 
fim de obtê-las com menores energias soltou-se de 
forma  alternada  suas  coordenadas,  aquelas 
resultantes do cálculo anterior foram utilizadas no 
posterior,  no total  de 20 etapas.  Considerando-se 
as  cargas  atômicas  de  Mülliken,  interagiu-se  a 
molécula  de  água,  previamente  otimizada,  ao 
redor  dos  átomos  que  possuíam  as  menores 
cargas  (em  torno  -0,540  e -0,450me,  átomos  de 
oxigênio  do  ânion  carboxilato).  Realizou-se  uma 
varredura  na  distância  de  ligação  de  2,200  a 
3,000Å,  em  uma  razão  de  0,100Å,  entre  a 
molécula  do  ácido  e  da  água  e  otimizou-se  as 
coordenadas da água. O modelo de menor energia 
foi  obtido  através  da  otimização  do  solvente.  O 
input  não  otimizado  foi  usado  para  obter  a 
otimização  local  que  consiste  em  otimizar  as 
coordenadas dos átomos envolvidos na formação 
e  na  quebra  de  ligações  e  dos  átomos  ligados 
nestes.  A variação  de energia  do  modelo  é  ΔE= 
E(otimização  local)  –  E(otimização  solvente). 
Neste caso,  ΔE= -0,006 eV. De modo semelhante, 
simulou-se  a  reação  entre  anilina  e  o  ácido  em 

meio  aquoso,  considerando-se  os  estados  dos 
reagentes, intermediário e produtos, Figura 1.  

 
 
 

(a)                                                     (b)
          ΔE= -0,159 eV                                ΔE= +0,034 eV
Figura  1. Modelos  e  variações  de  energias  da 
interação  anilina  e  L-ácido  glutâmico  em  meio 
aquoso, estados dos (a) reagentes e (b) produtos.

Os resultados teóricos mostram que a variação 
de  energia  da  protonação  da  anilina  é  positiva, 
+0,034eV.  Contudo,  nas  condições  experimentais 
de temperatura ambiente, verifica-se que anilina e 
ácido  glutâmico,  na  proporção  molar  de  1:1, 
reagem formando um sal solúvel em meio aquoso. 
Provavelmente, as interações entre o solvente e o 
sal,  ainda  não  considerados  no  modelo, 
estabilizam o sistema. A avaliação experimental da 
síntese  química  da  polianilina  foi  realizada 
adicionando-se o oxidante, persulfato de amônio, à 
solução anilina:ácido glutâmico. A obtenção de um 
produto  de  coloração  marrom  indica  que  a 
polianilina não foi o produto preponderante.

Conclusões

Os resultados teóricos mostram que o efeito do 
solvente  deve  ser  levado  em  consideração  no 
estudo  da  interação  da  anilina  com  ácido 
glutâmico. A protonação ocorre experimentalmente 
mas  a  anilina  não  é  polimerizada  pela  ação  do 
agente oxidante.  Este comportamento sugere que 
o  grupamento  amino  do  aminoácido  deve  estar 
competindo  com  o  respectivo  grupo  da  anilina 
durante o processo de oxidação. Esta competição 
é a próxima etapa do estudo teórico.
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