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Resumo 

 

À medida que demandas energéticas foram sendo apresentadas e requeridas pelo avanço 

tecnológico, a síntese de novos materiais, capazes de suprir estas necessidades, foi e tem sido 

exaustivamente executada e estudada; dentre estes materiais, estão filmes poliméricos 

compósitos que têm se destacado como uma alternativa química, física, elétrica e econômica 

viável. Neste trabalho filmes finos autossustentáveis de poli(metactrilato de metila) (PMMA) 

sob a forma de blendas, associado ao poli(etileno glicol) (PEG),  e compósitos, dopados com 

tungstato de sódio diidratado, foram obtidos pela associação dos métodos sol-gel e “casting”. 

A caracterização elétrica, estrutural, química e morfológica dos filmes obtidos foi realizada 

usando-se espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) para obtenção dos parâmetros 

elétricos, reflexão total atenuada na região do infravermelho (IV-ATR) e difração de raios X 

(DRX) para estudo da composição estrutural e química, enquanto que a estabilidade térmica 

foi analisada usando termogravimetria (TG/DTG), análise térmica diferencial (DTA) e 

calorimetria diferencial de varredura (DSC); as características morfológicas e topográficas 

dos filmes foram analisadas por microscopia ótica (MO) e eletrônica de varredura (MEV). A 

adição do sal promoveu modificações do padrão de disposição das cadeias poliméricas, 

observado por difração de raios X e ratificado por alterações das bandas relativas à 

deformação angular –CH2– em cadeia e estiramento assimétrico –C–C– em cadeia, sugerindo 

mudanças estruturais na cadeia polimérica. A miscibilidade entre os polímeros 

poli(metacrilato de metila) e poli(etileno glicol) foi resultado da presença de interações 

intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre o –CO– do PMMA e os grupos OH do 

PEG e do sal tungstato de sódio, evidenciadas nas análises por IV-RTA, assim como, 

interações puramente eletrostáticas. Os sistemas apresentaram melhores características 

capacitivas e maiores tempos de relaxação, favorecidos pelo aumento da concentração do 

tungstato de sódio, resultado da melhora da sensibilidade do acúmulo de cargas no eletrodo. 

 

Palavras-chave: poli(metacrilato de metila); poli(etileno glicol); tungstato de sódio 

diidratado; parâmetros elétricos. 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

As energy demands were being presented and required by technological advances, the 

synthesis of new materials capable of meeting these needs, was and has been thoroughly 

studied and performed; among these materials are composite polymeric films that have stood 

out as an alternative chemistry, physics, electrical and economically viable. In this work self-

supporting thin films of poly(methyl methacrylate) (PMMA) in the form of blends, linked to 

poly (ethylene glycol) (PEG), and composite doped with sodium tungstate dihydrate were 

obtained by combining the sol-gel methods and casting. The electrical, structural, chemical 

and morphological characterization of the films obtained was performed using 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to obtain the electrical parameters, attenuated 

total reflection in the infrared (IR-ATR) and X-ray diffraction (XRD) to study the structural 

and chemical composition, while the thermal stability was evaluated using thermogravimetric 

analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry 

(DSC); morphological and topographical characteristics of the films were analyzed by optical 

microscopy (OM) and scanning electron (SEM). The addition of the salt promoted standard 

modifications of the arrangement of the polymer chains, observed by X-ray diffraction and 

confirmed by the changes of the bands relative to the angular deformation -CH2- chain and 

asymmetric stretching -C-C-chain, suggesting structural changes in polymer chain. The 

miscibility between the polymers poly (methyl methacrylate) and poly (ethylene glycol) was a 

result of the presence of intermolecular interactions type hydrogen bonding between the 

PMMA and -CO- OH groups of the PEG and sodium tungstate salt, highlighted in analyzes 

by IR-ATR as well as purely electrostatic interactions. The systems showed better capacitive 

characteristics and larger relaxation times, favored by increasing the concentration of sodium 

tungstate, a result of improved sensitivity of the charges accumulated in the electrode. 

 

Keywords: poly (methyl methacrylate); poly (ethylene glycol); sodium tungstate dihydrate; 

electrical parameters. 
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 Introdução 

 

 A mecanização e a modernização do processo produtivo mundial, ao longo da história, 

requisitaram altas demandas de energia; atualmente as energias oriundas da exploração de 

hidrocarbonetos ainda são hegemônicas, todavia, há perspectivas que contrariam o uso dessa 

fonte energética devido à poluição ambiental associada e sua iminente escassez, a exemplo do 

que ocorreu com outra fonte energética: o carvão mineral. 

 Outras fontes de energia, como por exemplo, usinas hidrelétricas, termelétricas e 

nucleares, eólica, entre outras, passaram a fazer parte deste cenário com o avanço tecnológico, 

sendo, contudo, ainda insuficiente para suprir a demanda energética vigente uma vez que os 

materiais até então utilizados para a produção e armazenamento de energia já não apresentam 

características suficientes para suprir tais necessidades. 

 Segundo dados da AIE (Agência Internacional de Energia), no ano de 2016 as energias 

renováveis – não fósseis – (hidrelétrica, eólica, solar, geotérmica e biomassa) tenderão a ser a 

segunda fonte de energia; estas energias se caracterizam como fontes energéticas alternativas 

limpas além de não apresentarem riscos de acidentes como observados na produção de 

energia nuclear. 

 Sucintamente, as várias demandas energéticas, por exemplo, apresentadas por 

aparelhos eletrônicos como celulares, computadores, automóveis elétricos, entre outros, que 

requerem o fornecimento de energia em um maior espaço de tempo influenciou, dirigiu e 

exigiu que os novos dispositivos de produção, armazenamento e transporte de energia 

(baterias primárias e secundárias), destes e outros equipamentos, apresentassem características 

melhoradas como alta densidade de carga (capacidade de armazenar uma considerável 

densidade de energia elétrica), fácil moldagem, boa alta estabilidade térmica para aplicações 

eletrônicas e que, além disto, apresentassem características econômicas como baixo custo, 

capacidade de síntese em larga escala e ambientalmente sustentáveis. 

 Deste modo, historicamente, pesquisas nas mais diversas áreas tecnológicas têm 

objetivado a produção em larga escala de materiais componentes de dispositivos eletrônicos 

que sejam capazes de produzir e estocar energia; os metais, por exemplo, foram os primeiros 

materiais explorados para a confecção de tais dispositivos. 

Depois dos metais, especialmente óxidos de transição, serem utilizados 

exaustivamente para a produção destes dispositivos eletrônicos, os polímeros passaram a ser 
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uma alternativa interessante em razão de excelentes propriedades que apresentam, com 

exceção da capacidade de conduzir corrente elétrica; ressaltamos que, mesmo apresentando a 

polianilina e poliacetileno dopado condutividade elétrica próxima daquela observada para o 

cobre metálico, os polímeros em sua maioria apresentam características isolantes sendo 

caracterizados como dielétricos.  

No campo da pesquisa, alguns trabalhos têm sido realizados a fim de unir as 

excelentes propriedades mecânicas de polímeros sintéticos às propriedades óptico-eletrônicas 

dos óxidos metálicos. Uma das primeiras tentativas, inclusive de boa repercussão, foram os 

eletrólitos poliméricos líquidos e sob a forma de gel. Contudo, mesmo tendo conseguido 

grande repercussão científica, os eletrólitos polímeros líquidos apresentaram a desvantagem 

da volatilização do solvente e consequente vazamento dentro da estrutura da bateria. 

  Atualmente, como alternativa aos eletrólitos poliméricos líquidos e consequente 

melhora da segurança, durabilidade e flexibilidade da geometria destes materiais, trabalhos 

têm sido realizados na pesquisa e produção de eletrólitos sólidos poliméricos. Entretanto, por 

não apresentarem condutividade eletrônica em temperatura ambiente interessante, as 

atividades de pesquisa seguem buscando melhorar as propriedades destes eletrólitos, 

incorporando metais que possam melhorar a condutividade e estudando rotas de preparação 

que garantam uma boa sinergia entre a matriz polimérica e o óxido utilizado afim de que as 

melhores propriedades dos precursores que dão origem a este tipo de material sejam 

conservadas.  

 Considerando o contexto atual, este trabalho propõe a síntese e caracterização de 

filmes finos autossustentáveis, derivados de blendas e compósitos poliméricos, obtidos a 

partir da mistura dos polímeros poli(metacrilato de metila) – PMMA  e poli(etileno glicol) – 

PEG e, posterior modificação com Tungstato de Sódio diidratado precursor do Trióxido de 

Tungstênio – WO3, considerando as excelentes propriedades destes componentes 

individualmente. 

 O Poli(metacrilato de metila), PMMA, é um material termoplástico com boa 

resistência ao impacto, alta rigidez, transparência, boas propriedades isolantes e sua 

estabilidade térmica depende da taticidade. A aplicabilidade do PMMA é bastante 

diversificada indo da microeletrônica, acessórios ópticos, embalagem de alimentos até as 

áreas médica, odontológica e cosmética. 
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 O Poli(etileno glicol), PEG, é um simples e representativo polímero linear que 

apresenta notáveis propriedades físico-químicas e biológicas, com comportamento 

interessante, tanto em mistura com outros polímeros como no estado puro. É um polímero 

sintético não-tóxico, obtido através da polimerização de adição do óxido de etileno. Apresenta 

várias propriedades como a hidrofilicidade, solubilidade em água e em solventes orgânicos, 

não apresenta toxidade e a sua incapacidade de reagir com anticorpos resultantes de uma 

resposta imunológica é o que possibilita o seu uso em muitas aplicações biomédicas e 

biotecnológicas (YUAN; DENG, 2001). 

 O trióxido de tungstênio, WO3, tem propriedades: óptica, elétrica, estrutural e defeitos 

muito interessantes, que são consequência da semelhança de sua estrutura cristalina com a 

estrutura perovskita sem um átomo no centro do cubo. O WO3 tem sido um dos 

semicondutores bastante estudado devido ao seu potencial em aplicações tais como: sensores 

químicos e biológicos, células fotoeletrocrômicas e síntese de materiais híbridos orgânico-

inorgânico (DEB, 2008)(YAKOVKIN; GUTOWSKI, 2007). 

 A obtenção e caracterização do sistema proposto para estudo neste projeto, filmes 

compósitos de PMMA-PEG modificados com tungstato de sódio, contribuirá para o 

entendimento das propriedades estruturais e elétricas necessárias para sua indicação em 

aplicações tecnológicas como células fotoeletroquímicas. 
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2 Objetivos  

2.1 Objetivo geral 

 

 Síntese e caracterização físico-química de blendas e compósitos poliméricos, sob a 

forma de filmes finos autossustentáveis, baseados nos polímeros poli(metacrilato de metila) 

(PMMA), poli(etileno glicol) (PEG) e o trióxido de tungstênio derivado do precursor 

tungstato de sódio diidratado. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

 

 Síntese de filmes finos compósitos formados pelo polímero poli(metacrilato de 

metila) e poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol) modificados com o 

trióxido de tungstênio derivado do precursor tungstato de sódio diidratado através 

da combinação dos métodos sol-gel e ‘casting’; 

 Síntese da blenda polimérica, sob a forma de filme fino autossustentável, a partir 

dos polímeros poli(metacrilato de metila) e poli(etileno glicol) através da 

combinação dos métodos sol-gel e ‘casting’; 

 Caracterização elétrica fazendo uso da Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIS) através do estudo dos mecanismos de migração e 

condutividade dos filmes finos obtidos com diferentes concentrações do sal 

tungstato de sódio diidratado, para o caso dos sistemas compósitos, e sem 

tungstato de sódio diidratado para as blendas poliméricas;  

 Estudo da composição química e modificações micro-estruturais dos filmes 

obtidos a partir dos sistemas compósitos e blendas poliméricas através da Reflexão 

Total Atenuada na região do infravermelho (IV-ATR) e de análises por Difração 

de Raios X pelo método de espalhamento em baixo ângulo;  

 Análise do comportamento e estabilidade térmica dos filmes finos 

autossustentáveis por intermédio da termogravimetria (TG/DTG), análise térmica 

diferencial (DTA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC); 

 Caracterizações morfológicas e topográficas da superfície dos filmes obtidos 

mediante o uso das Microscopias Ótica (MO) e Eletrônica de Varredura (MEV). 
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3 Fundamentação Teórica 

3.1 – Polímeros 

 

 Os polímeros são macromoléculas de alta massa molecular originados da união por 

ligações químicas de unidades estruturais simples denominados meros; ainda sobre esta 

estrutura cita Leni (LENI AKCELRUD, 2007): “A unidade repetitiva de um polímero é a 

menor unidade da cadeia que representa sua estrutura completa”, também, Mano e Mendes 

(MANO; MENDES, 2001): “Polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho, 

estrutura química e interações intra e intermoleculares”.  Nestes materiais, pequenas 

moléculas unem-se por ligações covalentes e formam a cadeia ou rede polimérica que 

apresenta propriedades macroscópicas particulares em função do número de átomos ligados, 

número e comprimento de ramificações da cadeia principal e quantidade de ligações 

covalentes. 

 Polímeros são originados de monômeros que são moléculas iniciadoras da reação de 

polimerização que lhe dá origem; estas reações podem ser de adição e condensação, disto 

resulta a classificação destes materiais em polímeros de adição, formados a partir de reações 

de adição, e polímeros de condensação, polimerizados a partir de reação de condensação. Os 

meros, acima citados, são as unidades moleculares que se repetem ao longo da cadeia 

polimérica (MANO; MENDES, 2001); em alguns polímeros os meros são equivalentes ao 

monômero que deu origem à macromolécula. 

 A repetição dos meros forma grandes redes poliméricas e caracteriza o grau de 

polimerização; isto determina as características que motivam a aplicação destes materiais nas 

mais variadas áreas tecnológicas como, por exemplo, a liberação controlada de fármacos, 

aplicação em dispositivos eletrônicos e eletrocrômicos, baterias secundárias, capacitores, 

células fotoeletroquímicas e emissoras de luz, catálise e fotocatálise, sensores gasosos, entre 

outros. Dentre estas propriedades que fazem destes materiais promissores, em detrimento aos 

sólidos inorgânicos, podemos citar a resistência mecânica, fácil moldagem, durabilidade, 

‘atoxicidade’, solubilidade, baixo custo, entre outros. 

 O número de unidades repetitivas ou meros, denominado grau de polimerização (Xn) 

(MANO; MENDES, 2001; LENI AKCELRUD, 2007), é uma propriedade intrínseca que 

classifica os polímeros em altos polímeros (alto grau de polimerização – massas molares 

maiores que 6.000 g.mol
-1

) e oligômeros (baixo grau de polimerização – massas molares que 
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variam entre 500 e 6.000 g.mol
-1

); este parâmetro pode ser estimado a partir da seguinte 

relação matemática (1) entre a massa molar total do polímero (M) e a massa molar do mero 

(Mo): 

                                                                            (1) 

 Quanto à conformação da cadeia polimérica os polímeros podem ser lineares, em que 

os meros ligados entre si formam uma estrutura contínua como um fio, nesta categoria 

podemos citar o poli(etileno glicol) e o poli(óxido de etileno), ou ramificados que apresentam 

grupos laterais como é o caso do poli(metacrilato de metila). 

 Em relação à sua estrutura, os polímeros são sólidos amorfos ou semicristalinos (em 

que coexistem fases cristalinas e amorfas). Ao contrário dos sólidos cristalinos, os polímeros, 

ao serem submetidos ao processo de fusão, apresentam uma fase denominada transição vítrea 

(Tg) na qual a cadeia polimérica da fase amorfa passa de um estado rígido, também 

denominado vítreo, a um estados elastomérico com maior mobilidade da cadeia; assim, de 

modo generalista, a Tg de polímeros sintéticos pode ser definida como ganho de mobilidade 

da cadeia quando submetida à transferência de calor. 

 Mobilidade segmental, interações intermoleculares e aumento finito na massa molar 

são fatores que afetam a Tg de um polímero. Assim, quanto mais flexível for a cadeia e maior 

a liberdade dos átomos girarem em torno das ligações covalentes poliméricas tanto menor será 

a temperatura de transição vítrea do polímero; quanto mais coesas forem as interações 

intermoleculares, sobretudo em cadeias com massa molar aumentada,  maior a energia para 

promover a mobilidade segmental e, portanto, maior será a temperatura de transição vítrea do 

polímero. 

 Semelhante aos demais compostos, as propriedades poliméricas são oriundas de suas 

composição química, massa molecular e morfologia e, portanto, podem ser explicadas, dentro 

de certo limite, em nível molecular. A título de exemplo, quando cadeias de macromoléculas 

se entrelaçam fortemente, diminuindo seu volume, origina alta resistência mecânica no 

material ou quando polímeros apresentam grupos terminais volumosos, além de duplas 

ligações na cadeia principal, sua flexibilidade é diminuída. 

 De forma geral, o tamanho e o caráter flexível das cadeias poliméricas dá origem a um 

campo de forças intermoleculares (forças de London, interações dipolo-dipolo e de 

hidrogênio) com magnitude dependente de 03 (três) fatores: natureza química dos 
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constituintes da cadeia, arquitetura molecular (tamanho/massa molar, configurações, efeitos 

estéricos e reticulação) e empacotamento molecular (conformação, morfologia e ordenação). 

 Na mesma perspectiva, a resistência mecânica de um polímero também está associada 

à presença destas interações intermoleculares em cadeias de alta massa molar. Assim, 

podemos esperar que polímeros com baixa massa molar e interações intermoleculares 

interrompidas, seja por um plastificante externo (substância de baixa massa molar e miscível 

ao polímero que é adicionada à este) ou por um plastificante interno (grupos laterais 

volumosos ou ramificações) apresentem baixa resistência mecânica. 

 Dentre estas propriedades que são decorrentes da natureza interna da macromolécula 

polimérica destacamos as elétricas que têm sido alvo de exaustivas pesquisas. Em 1977, a 

exposição acidental do poliacetileno à agentes dopantes o levaram a apresentar condutividade 

elétrica da ordem de 10
+2

 S.cm
-1

, despertando o interesse científico e pesquisas sobre as 

propriedades elétricas destes materiais que, até então, eram tidos como isolantes ou 

apresentavam baixa condutividade. Entretanto, dentro de uma grande variedade de polímeros 

sintetizados atualmente, podemos encontrar exemplos de isolantes como o 

poli(tetrafluoretileno), ou condutores, como a poli(anilina). 

 Destas constatações científicas surgiu a designação e classificação dos polímeros 

como intrinsecamente e extrinsecamente condutores; estes últimos são designados eletrólitos 

poliméricos que se caracterizam por polímeros que tiveram suas estruturas modificadas por 

partículas condutoras, sob a forma de dopantes, e que apresentam, após este processo, 

propriedades elétricas melhoradas quando comparadas ao polímero original. 

 Além de apresentar parâmetros elétricos interessantes, essa classe de materiais 

poliméricos têm suas propriedades mecânicas e processabilidade inerentes à sua estrutura, isto 

porque os polímeros, de forma geral, são materiais de fácil moldagem, podendo ser 

transformados em objetos dos mais variados tamanhos, formas e espessuras, elevando esta 

categoria aos mais desejados materiais de trabalho e aplicações tecnológicas.  

 

3.2 Poli(metacrilato de metila) 

 

O poli(metacrilato do metila) – PMMA – é um homopolímero de adição, sintético, do 

tipo poliéster de cadeia ramificada (propícia à interações intra e intermoleculares) (ARAÚJO; 

KAWANO, 2001); para a síntese deste polímero o monômero metacrilato de metila, 
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representado na figura 1, sofre reação de poliadição, via radicais livres, interligando-se para 

formar a cadeia polimérica. 

Figura 1 – Monômero metacrilato de metila. 

 

            Fonte: A autora. 

 

Dentre suas propriedades mais importantes, o PMMA – apresentado na figura 2, 

destaca-se como um termoplástico (funde por aquecimento e solidifica por resfriamento), 

incolor, transparente, solúvel em hidrocarbonetos aromáticos e clorados, cetonas, ésteres, 

tetra-hidrofurano, dioxana, ácido acético, entre outros (TON-THAT et al., 2001; WALSH; 

FRANSES, 2003; ANTÓNIO, 2007a; JIAN et al., 2009a). 

Figura 2 – Poli(metacrilato de metila) – PMMA. 

 

Fonte: A autora. 

 

Este polímero apresenta cadeia ramificada (MANO; MENDES, 2001), massa molar 

variando entre 500.000 e 1.000.000 g.mol
-1

, densidade 1,18 g.cm
-3

, índice de refração (n) 

igual a 1,49 e temperatura de transição vítrea (Tg) em torno de 105 °C.  

Na região espectral do infravermelho, as principais bandas de absorção do PMMA 

ocorrem em 3000 cm
-1

 (C-H, alifático), 2950 cm
-1

 (CH2, alifático), 1720 cm
-1

 (C=O) e 1150 

cm
-1

 (C-COO-) (MANO; DIAS; OLIVEIRA, 2004); ao ser submetido à análise por difração 

de raios X, este polímero apresenta características amorfas (VALANDRO, 2013). 

O PMMA, uma resina acrílica comercialmente bem avaliada, apresenta excelentes 

propriedades ópticas (transparências nas regiões do Infravermelho próximo e Ultravioleta) 

(ALKAN; SARI; UZUN, 2006), é quimicamente inerte (elevada resistência química), possui 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Metil_metacrilato&ei=3UNRVe2DDcvZsATQh4GIBQ&psig=AFQjCNEnoDZp-isFUMFzDF8CezcFebU8zw&ust=1431475549333082


27 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

boa estabilidade térmica e mecânica (resistência ao impacto), propriedades elétricas 

interessantes (doador de elétrons), resistência à água, fácil moldagem e processamento 

simplificado, de acordo com Gross e colaboradores (GROSS et al., 2007). 

A resistência mecânica do PMMA pode ser atribuída à reação que dá origem ao 

polímero e o monômero iniciador de sua cadeia, neste caso monômero insaturado. Na 

polimerização de adição – por esta reação ocorrer em cadeia, polímeros decorrentes desta 

síntese apresentam massas molares com ordem de grandeza mais elevados – o aumento da 

massa molar modifica significativamente suas propriedades, isto porque as características 

moleculares do grupo éster lateral e sua reticulação ao longo do polímero são responsáveis 

pela plastificação da rede (ARAÚJO; KAWANO, 2001; MANO; MENDES, 2001). 

A atuação do PMMA como matriz polimérica, em virtude de suas propriedades físico-

químicas e mecânicas, se constitui em uma alternativa importante para a incorporação de 

micro e nanoscópicas partículas inorgânicas, isto porque os meros formadores da cadeia 

permitem uma combinação favorável e o rápido processamento de sistemas híbridos (GROSS 

et al., 2007). 

Em decorrência destas características e aliado às propriedades de alguns materiais 

inorgânicos, o PMMA tem sido sintetizado sob a forma de pós, pastilhas e filmes híbridos, 

ocupando um variado campo de aplicação, por apresentar características como 

fotocondutividade, transferência de carga fotoinduzida, fotoluminescência, propriedades 

mecânica e magnética (GROSS et al., 2007). 

 

3.3 Poli(etileno glicol) 

 

O poli(etileno glicol) – PEG, apresentado na figura 3, assim  como o PMMA, é um 

homopolímero sintético de adição e apresenta cadeia linear; é  um oligômero com massa 

molar que varia entre 400 e 8000
 
g.mol

-1
.
 

Este polímero é um poliéter que vem sendo utilizado pelas indústrias farmacêuticas, na 

confecção de medicamentos, e de cosméticos, em insumos (VRANDEČIĆ et al., 2010). 

Apresenta densidade de 1,125 g.cm
-3

, índice de refração (n) variando entre 1,458-1,461 e 

Temperatura de Transição vítrea, Tg, de aproximadamente - 22 
o
C. 
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Figura 3 – Poli(etileno glicol) – PEG. 

 

Fonte: A autora. 

 

 O etilenoglicol, monômero que dá origem ao PEG, apresentado na figura 4, é um 

diálcool que pode se ligar, por meio de suas hidroxilas terminais, a dois novos grupos 

moleculares: 

 

Figura 4 – Monômero etilenoglicol. 

 

Fonte: A autora. 

 

 As terminações da cadeia polimérica e as possibilidades de ligações, além da natureza 

química destas, permitem ao material polimérico apresentar distintas propriedades; na 

formação da cadeia polimérica, como, por exemplo, o número de ligações covalentes, a 

variação de átomos adicionados à cadeia principal e, assim, as ramificações. Por conseguinte, 

a ligação entre cadeias intercadeias, através de interações intermoleculares, imprimem ao 

material, características físicas e químicas que os levam a ser aplicados em diferentes ramos 

da ciência; o PEG, por exemplo, pode formar complexos com sais inorgânicos, funcionando 

como um eletrólito polimérico e sua viscosidade é resultante do efeito do comprimento da 

cadeia polimérica (VRANDEČIĆ et al., 2010). 

 Ao ser submetido à análises espectroscópicas na região do infravermelho, o PEG 

apresenta banda de absorção tripla em 1141, 1106 e 1057 cm
-1

 e, quando analisado por 

difração de raios X, caracteriza-se como um polímero semicristalino apresentando picos 

característicos (2θ) em 19 e 23,5°. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://www.vitrilab.pt/webcontent/Etilenoglicol_Etilenoglicol_Quimicos_.htm&ei=lkNRVeTXIMjdsASH_4HIBQ&psig=AFQjCNGqX1oGWOsOEp57J14MtDoFHtLEqQ&ust=1431475478661523
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 Dentre as propriedades mais significativas, podemos citar o PEG como um polímero 

semicristalino, biocompatível, biodegradável, não-iônico, termoplástico, solúvel em água 

(SARI et al., 2009) . Quando puro, no estado sólido, tem formato de flocos brancos inodoros 

e, quando dissolvido em água, é incolor. Contudo, o PEG não apresenta propriedades 

mecânicas satisfatórias não formando, por exemplos, películas ou filmes maleáveis (PROSINI 

et al., 2000). 

 

3.4 Trióxido de Tungstênio 

 

 O trióxido de tungstênio, WO3, é um semicondutor, do tipo n, com banda proibida 

(band gap) de 2,6 eV  e densidade 3,23 g.cm
-3

 que, em temperatura ambiente, apresenta 

estrutura monoclínica (µ-WO3). Um de seus precursores, o tungstato de sódio diidratado, 

apresenta massa molar da ordem de 329,87 g.mol
-1

 (YAGI et al., 2008)  (WU et al., 2009) 

(MATEI GHIMBEU et al., 2007) (DEEPA et al., 2008; ORSINI; TRICOLI, 2010).  

 Quando este óxido apresenta em sua estrutura vacâncias de átomos de oxigênio, sua 

banda proibida tende a ser significativamente reduzida, melhorando a sua condição de 

semicondutor (YAKOVKIN; GUTOWSKI, 2007; DEB, 2008). Este óxido é um 

representativo do grupo dos cromogênicos por apresentar efeitos de coloração em alguns 

processos de oxirredução (RAMANA et al., 2006) ou ainda do grupo dos eletrocrômicos por 

apresentar transmitância reversível em resposta à um potencial aplicado (WU et al., 2009). 

 O WO3, a depender da temperatura de sinterização, pode apresentar variadas estruturas 

cristalinas: monoclínico, triclínico, tetragonal, ortorrômbica, cúbica, hexagonal ou subfases 

deficientes de oxigênio (fases não estequiométricas); isto confere ao WO3 estabilidade térmica 

variada. Ademais, além do tratamento térmico, o método de síntese, entre eles o sol-gel, 

síntese seguida de sputtering, síntese por combustão, deposição de vapor químico, spin 

coating, spray pyrolysis, deposição por pulverização eletrostática, eletrodeposição, entre 

outros, também pode influenciar na estrutura do trióxido de tungstênio bem como de suas 

propriedades (AL MOHAMMAD; GILLET, 2002a; MATEI GHIMBEU et al., 2007; YANG 

et al., 2007; YAGI et al., 2008; WU et al., 2009).  

 As propriedades eletrocrômicas, fotocrômicas e termocrômicas do WO3 têm 

justificado a utilização deste óxido em filmes finos para a aplicação em dispositivos óptico-

eletrônicos e microeletrônicos, catálise seletiva, monitoramento de poluição, sensores gasosos 

e engenharia ambiental; destaca-se ainda a aplicação em janelas inteligentes com eficiência de 

energia para edifícios e automóveis, memória óptica e dispositivos eletrônicos de informação 
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(letreiros eletrônicos) devido às propriedades eletrônicas sensíveis que este composto dispõe 

(RAMANA et al., 2006) (YANG et al., 2007; ORSINI; TRICOLI, 2010) (AL 

MOHAMMAD; GILLET, 2002b; BATHE; PATIL, 2007; MATEI GHIMBEU et al., 2007; 

DEEPA et al., 2008; YAGI et al., 2008; WU et al., 2009). 

  Estas propriedades e suas decorrentes aplicações são regidas, principalmente, por 

alguns critérios como estrutura cristalina, composição química, morfologia da superfície, 

estabilidade química e térmica, porosidade e estabilidade de fases das estruturas resultantes. 

Deste modo, o conhecimento da estrutura, mudanças estruturais decorrente de aquecimento e 

estabilidade do WO3 em filmes finos, por exemplo, são importantes requisitos para síntese 

deste óxido para as mais variadas aplicações tecnológicas (RAMANA et al., 2006). 

 De modo geral, em filmes de WO3, a fase triclínica é alcançada em aproximadamente 

30 °C, a monoclínica em 330 °C, a ortorrômbica em 740 °C e acima desta temperatura é 

comum a ocorrência da fase tetragonal. Ramana et al, observaram que filmes finos de WO3 

sintetizados por deposição por laser pulsado apresentaram a fase ortorrômbica enquanto 

aqueles sintetizados via evaporação térmica esta fase não é observada; ratifica-se, então, que o 

conhecimento da estabilidade térmica e mudanças estruturais decorrente de aquecimento são 

importantes requisitos para a aplicação destes filmes (RAMANA et al., 2006). 

 Em um estudo realizado por Bathe e Patil depositando filmes finos de WO3 em um 

substrato de vidro com uma camada de óxido de estanho dopado com índio (ITO), pelo 

método de pirólise com pulverização pulsada (pulsed-spray pyrolysis), eles observaram, a 

partir da caracterização desse sistema por DRX, MEV, UV-Visível e Voltametria Cíclica, que 

os filmes apresentaram-se transparente, uniforme e com ótima aderência ao substrato, além de 

uma estrutura amorfa e propriedades óticas reversíveis (75%) com eficiência de coloração 

(CE) de 34 cm
2
.C em 630 nm, o que habilita esse sistema a aplicações em dispositivos 

eletrocrômicos (BATHE; PATIL, 2007). 

 Deepa e colaboradores obtiveram filmes de óxido de tungstênio nanoestruturados com 

estrutura híbrida, depositado eletroquimicamente em um substrato de vidro revestido com 

óxido de estanho dopado com flúor (FTO), ao combinar PEG com uma solução de WO3 em 

H2O2. A caracterização desses filmes usando DRX, MEV, MET e Voltametria Cíclica 

mostrou que a quantidade de PEG influencia significativamente a nanoestrutura dos filmes 

tornando-os amorfos e com pouca porosidade (DEEPA et al., 2008). 

3.5 Blendas e Compósitos Poliméricos 
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 Os mais variados comportamentos presentes isoladamente em polímeros comerciais, 

como estabilidade térmica, condutividade, modulação controlada sob efeito de radiação 

luminosa, resistência mecânica, entre outros, tem despertado o interesse científico na pesquisa 

e síntese de compostos que apresentem propriedades exclusivas para determinado campo de 

aplicação tecnológica. 

 Nesta perspectiva, novos materiais obtidos através de precursores poliméricos, 

misturados em nível molecular, têm hoje suas propriedades estudadas e comparadas aos 

polímeros que lhe deram origem e apresentam características exclusivas como resistência ao 

impacto, resistência à tração e termo-mecânica, processabilidade, alto módulo elástico, alta 

estabilidade térmica, entre outros. 

 Um exemplo são as blendas poliméricas caracterizadas pela mistura física de dois ou 

mais polímeros (ou copolímeros) sem que haja elevado grau de interação química entre estes 

e que apresente acima de 2% em peso do segundo componente na mistura; a miscibilidade 

entre os pares poliméricos presentes é alcançada graças à fatores termodinâmicos, entalpia e 

entropia, favoráveis. 

 Polímeros modificados pela incorporação de nanopartículas e aglomerados 

inorgânicos (ou funcionalizadas por partículas inorgânicas), têm se destacado na aplicação em 

sistemas óticos, eletrônicos, dielétricos e magnéticos nas seguintes categorias de materiais: 

compósitos e nanocompósitos orgânico-inorgânico e híbridos (GROSS et al., 2007). 

Os materiais compósitos, segundo definição da IUPAC, consistem em materiais 

multicomponentes em que coexistem diferentes fases, com exceção à fase gasosa, em que há 

um domínio de fase, denominada fase contínua. Nestes materiais é possível determinar os 

limites físicos ou interface dos componentes que podem ser facilmente identificadas (GROSS 

et al., 2007). 

 Ao passo que materiais híbridos são categorizados e caracterizados como: classe I – 

nesta classe de materiais os componentes orgânicos e inorgânicos interagem fortemente 

através de interações secundárias do tipo ligação de hidrogênio e forças de van Der Waals, e a 

matriz pode ser o componente orgânico ou inorgânico (camadas orgânicas intercaladas por 

partículas inorgânicas ou camadas inorgânicas intercaladas por partículas orgânicas); classe II 

– materiais em que os componentes orgânicos estão ligados através de ligações de primeira 
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ordem, como ligações covalentes ou iônicas, em que os constituintes se apresentam como uma 

mistura homogênea. 

Há na literatura, algumas rotas de preparação de materiais compósitos e híbridos, entre 

as quais destacamos: 

a) Mistura simples do polímero com as partículas inorgânicas anteriormente 

preparadas (com ou sem fusão) – controle da dispersão das partículas 

inorgânicas no sistema; 

b) Soluções precursoras do polímero e/ou das partículas inorgânicas são 

preparadas previamente e, então, misturadas para a obtenção do sistema – 

distribuição do tamanho das partículas e dispersão são dificultadas (por 

exemplo, pelo método sol-gel); 

c) Polimerização da unidade monomérica do polímero na presença das partículas 

inorgânicas – favorece a dispersão homogênea das partículas inorgânicas; 

d) Precipitação rápida dos precursores inorgânicos (Método dos alcóxidos). 

A preparação destes materiais, compósitos e híbridos, requer estratégias ou rotas de 

síntese bem estudadas porque partem da mistura de componentes orgânicos e inorgânicos que 

apresentam propriedades físico-químicas muito distintas. Além disto, determinadas aplicações 

requerem que algumas características individuais de seus precursores sejam mantidas, assim 

como, novas propriedades decorrentes da sinergia da mistura sejam criadas. 

Uma das grandes preocupações, na síntese, é a escolha da matriz do sistema, uma vez 

que esta, por estar em maior concentração, afeta fortemente as propriedades físicas, químicas 

e morfológicas (comportamento mecânico, elétrico, óptico e térmico, assim como suas 

interações com as partículas incorporadas), ditando, geralmente, a aplicação do sistema 

sintetizado. 

Os polímeros, por exemplo, apresentam propriedades interessantes como matriz de um 

sistema compósito ou híbrido e podem ter algumas de suas propriedades melhoradas com a 

adição de novas partículas em sua rede atômica, como por exemplo, melhora da estabilidade 

térmica pela adição de um óxido ou de outro componente polimérico. 

Neste caso, em que polímeros são usados como matriz é preciso compreender como as 

características pertinentes à composição química, empacotamento molecular e cristalinidade, 

podem ser usadas para favorecer interações físicas ou químicas no sistema e definir o 
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desenvolvimento de alguns materiais com performances melhoradas. Sob outro ângulo, torna-

se necessário compreender, também, as características da fase dispersa e suas possíveis 

interações dentro do sistema. 

Alguns trabalhos, também evidenciam que compósitos ou híbridos que apresentam 

uma matriz polimérica podem, além de modificações na matriz, apresentar modificações 

interessantes nas partículas que são adicionadas como fase dispersa, como por exemplo, o 

controle do crescimento de cristais metálicos na rede polimérica. 

Ou seja, se há a existência de uma boa sinergia da mistura, entre os componentes 

orgânicos e inorgânicos, podem ocorrer modificações nas duas fases, matriz ou dispersa, que 

serão úteis à determinadas aplicações. Neste ponto de vista, trata-se de uma alternativa 

importante na modelagem de novos sistemas, constituindo-se como uma ferramenta de síntese 

de materiais com propriedades cada vez mais específicas à determinadas aplicações. 

 Polímeros condutores sólidos têm despertado interesse tecnológico devido à 

possibilidade de aplicações ópticoeletrônicas como, por exemplo, em baterias de alta 

densidade de energia, células combustíveis, janelas inteligentes e células fotoeletroquímicas. 

  Entretanto, a utilização de polímeros condutores, por exemplo, em dispositivos 

eletroquímicos depende de fatores como: propriedades mecânicas e térmicas e, também, da 

condutividade. Reddy et al ressaltaram, em seu trabalho, algumas alternativas dedicadas à 

modificação destes materiais que vêm sendo estudadas como, por exemplo, a síntese de 

blendas poliméricas (misturas de polímeros de baixa massa molar com polímeros de alta 

massa molar), copolimerização, complexação e a incorporação de dopantes na rede 

polimérica, e utilizadas para aumentar a condutividade iônica e eletrônica destes materiais 

(REDDY et al., 2006); destes estudos, destacamos a seguir alguns exemplos, que objetivam a 

combinação e melhora de propriedades físico-químicas poliméricas. 

 Prosini e colaboradores estudaram o sistema (POE-PEG)-V2O5 propondo-o como 

aplicação em baterias recarregáveis de alta densidade de energia, figura 5. O efeito combinado 

do POE-PEG melhorou significativamente as propriedades mecânicas necessárias para a 

bateria e permitiu maiores densidades de corrente (0,8 mA.cm
-2

) e, portanto, maior utilização 

do material ativo (V2O5) em torno de 61%. Resultados estes decorrentes da alta condutividade 

iônica do PEG e excelentes propriedades mecânicas do POE (PROSINI et al., 2000). 
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Figura 5 – Curvas de carga e descarga (parte superior do gráfico) da camada catódica de V2O5 associada 

ao PEG/PEO. 

 
 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Prosini et al., 2000.  
 

 Estudo sistemático de remodelagem, por tratamento térmico, de nanodiscos de ouro 

modificados com PEG e dispersos em PMMA foi realizado por Liu e colaboradores (LIU; 

MILLS; COMPOSTO, 2009). Os autores observaram, figura 6, através das caracterizações 

por TEM, TGA e UV-Vis, que o PEG foi incorporado aos nanodiscos em estudo e, que, o 

PMMA aumentou a estabilidade térmica do sistema. O controle na forma de depositar a 

camada polimérica nos nanodiscos possibilitou o desenvolvimento de um dispositivo 

protótipo para demonstrar a facilidade de se criar um gradiente nas propriedades ópticas. 
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Figura 6 – Variação da microestrutura (tamanho e forma) após incorporação do PEG; escala em 100 nm. 

 

 
 

Fonte: Liu et al., 2009. 
 

 Estudos da mistura (“blend”) de PEG e polímeros acrílicos (PMMA entre outros) 

como um material que apresenta uma mudança de fase estável (PCMs) foram realizados por 

Cemil e colaboradores (ALKAN; SARI; UZUN, 2006), tabela 1. Essa mistura foi 

caracterizada por DSC, FTIR e Viscosimetria, e se mostrou interessante, em razão de suas 

propriedades térmicas, para aplicação em sistemas de armazenamento de energia térmica 

como calor latente (LHTES). Concluíram que essa mistura tem a vantagem de ser facilmente 

preparada com dimensões desejáveis não necessitando de encapsulamento para armazenar 

energia solar para aquecimento de ambientes. 
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Tabela 1 – Propriedades térmicas do PEG, PEG/Eud E, PEG/Eud S e blenda PEG/PMMA (80/20 w%) sob a 

forma de PCMs. 

 
 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Alkan et al., 2006. 

 

 Jian e colaboradores estudaram redes poliméricas semi-interpenetráveis (Semi-IPNs) 

com o objetivo de desenvolver materiais que combinassem as propriedades mecânicas do 

PMMA e a alta elasticidade do sistema PEG-TPE. Caracterizando por FTIR, MEV e Análise 

Termomecânica Dinâmica (DMTA), observaram que as propriedades mecânicas, figura 7, do 

sistema são melhoradas com o aumento percentual de PMMA na mistura indicando a 

ocorrência da separação de fases. Os Semi-IPNs apresentam domínios complicados na 

estrutura morfológica, tais como, pequenos domínios de PMMA separados da matriz de PEG-

TPE que, por sua vez, exibe uma micro-estrutura rugosa em razão da sua flexibilidade (JIAN 

et al., 2009b). 

Figura 7 – Aumento da propriedade mecânica da blenda PEG/TPE com o aumento do percentual de 

PMMA no sistema (proporções: 0/100  70/30). 

 
 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Jian et al., 2009. 

 

 Ponto de Fusão 

(ºC) 

Calor latente de 

Fusão (ºC) 

Ponto latente de 

Resfriamento (ºC) 

Calor latente de 

Resfriamento (ºC) 

PEG 55,83 ± 0,12 176,10 ± 1,42 46,91 ± 0,23 162,05 ± 1,65 

PEG/Eud E 56,94 ± 0,21 148,85 ± 1,81 42,73 ± 0,13 144,87 ± 1,72 

PEG/Eud S 50,93 ± 0,24 144,23 ± 1,21 41,32 ± 0,16 141,53 ± 2,30 

PEG/PMMA 56,90 ± 0,17 141,62 ± 2,03 43,15 ± 0,27 140,02 ± 2,10 
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 Muito embora possam ser adotadas estratégias, e têm sido, de síntese de materiais 

compósitos e híbridos contendo polímeros e partículas inorgânicas, o sistema pode apresentar 

comportamentos mecânico, óptico, elétrico e térmico pobres em decorrência da separação de 

fases no sistema – baixa sinergia e pobre adesão interfacial entre a matriz e a fase dispersa; 

este efeito pode ser evidenciado pela concentração de uma das fases na estrutura do sistema, 

pela aglomeração das partículas inorgânicas, pelo crescimento descontrolado de cristais 

dentro da rede polimérica, entre outros fatores. 

  

3.6 Filmes Compósitos Poliméricos  

 Para Anadão, um filme, ou mais particularmente uma membrana, caracteriza-se como 

“uma barreira seletiva entre duas fases, que, sob a ação de uma força motriz, permite a 

passagem de uma ou mais espécies” (ANADÃO, 2010).  

 Especificamente na área de polímeros a formação de membranas, ou mais 

precisamente um filme ou uma película, em que a matriz é um polímero, resulta da 

evaporação do solvente em soluções viscosas de macromoléculas com alta massa molar; 

contrariamente, soluções de polímeros com baixa massa molar geram cristais ou pós. 

 A síntese destes materiais propõe-se como uma opção para o aumento da resistência 

mecânica aliada ao baixo custo de produção, isto porque, membranas derivadas de 

componentes orgânicos, neste caso polímeros, apresentam facilidade para a formação de 

filmes finos, baixo custo quando comparados à membranas derivadas de componentes 

inorgânicos, boa moldagem e altas taxas de permeabilidade. 

 A tecnologia na produção de filmes poliméricos tem buscado alternativas para o 

suprimento das desvantagens relacionadas ao desempenho destes materiais; filmes orgânicos, 

comparativamente aos inorgânicos, apresentam baixa resistência térmica, instabilidade 

química e baixa capacidade de dilatação.  

 Dentre os métodos de produção de membranas podemos citar a galvanoplastia  

(eletrodeposição em substrato), prensagem seguida de sinterização, dip e spin coating e o 

método sol-gel que consiste em uma conversão da fase sol de uma solução polimérica 

coloidal em um estado gelatinoso denominado fase gel; este método envolve hidrólise e 

reações de condensação e permite a obtenção de materiais com propriedades físicas e 

estruturais controladas mediante a variação volumétrica de uma mesma composição química. 
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Variados grupos de pesquisa, em todo o mundo, têm se concentrado na formação de 

filmes de PMMA depositados, sob os mais diversos métodos, em substratos sólidos, óxidos, 

camadas de silicone, entre outros (WALSH; FRANSES, 2003). Entretanto, a formação de 

filmes autossustentáveis do referido polímero ainda é uma linha exaustiva de investigação.  

Alguns aspectos, concernentes à filmes poliméricos, têm sido alvo de estudo, entre 

eles, o controle da espessura, a rugosidade da superfície e a ‘overall film quality’ (WALSH; 

FRANSES, 2003), sendo que alguns fatores são responsáveis por estas características: 

concentração polimérica, viscosidade da solução precursora, evaporação do solvente, entre 

outros. A seguir, apresentamos algumas pesquisas que atuam nesta perspectiva científica. 

 Filmes ultrafinos de PMMA, depositados em substratos de silicone pelos métodos 

Langmuir-Blodgett e spin-coating, e sintetizados com os solventes tolueno e clorofórmio, 

apresentaram uniformidade da espessura e melhor qualidade dos filmes para o primeiro 

solvente, tabela 2. Foi observado que a uniformidade na espessura e a qualidade dos filmes 

são superiores para aqueles que tiveram como precursores as soluções de tolueno, em razão da 

baixa volatilidade e lenta evaporação do solvente. Observaram, ainda, que o método de 

deposição por spin-coating quando comparado ao de Langmuir-Blodgett oferece uma maior 

rapidez na obtenção de filmes de alta qualidade (WALSH; FRANSES, 2003). 

 

Tabela 2 – Comparação da espessura (d1, Å) de filmes de PMMA sintetizados com Tolueno e Clorofórmio e 

depositados por ‘spin-coated’ em substratos de silicone. 

 

 
Fonte: Adaptado, pela autora, de Walsh et al., 2003 

 

 Imao e colaboradores desenvolveram células solares usando filmes nanocristalinos de 

dióxido de titânio, TiO2 (IMAO; NOMA; ITO, 2006). Os referidos filmes foram obtidos a 

partir do TiO2, na fase sol, combinado com o PEG e, então, depositados em um substrato de 

 

c, W% ω, rpm Tolueno Clorofórmio 

d1, Å d1, Å 

1.0 1000 450 1380 

3000 260 810 

2.5 1000 1200 4500 

3000 690 2470 

5.0 1000 3150 1170 

3000 1860 6740 
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vidro pelo método dip-coating. A estrutura superficial dos filmes foi analisada através da 

microscopia de força atômica (AFM) observando-se que o tamanho das partículas (grãos) 

diminuiu com o aumento da quantidade de PEG. Propriedades fotovoltaicas também foram 

analisadas incidindo sobre os filmes radiação (2,86x10
-4

 W.cm
-2

) de uma fonte digital com 

lâmpada de xenônio (150 W) e, então, a eficiência da conversão dos fótons incidentes em 

corrente (IPCE) foi medida, figura 8. Fotocorrentes foram observadas na região de 

comprimentos de onda entre 400 e 750 nm com um máximo em 520 nm, e, adicionalmente, 

os autores verificaram que a IPCE aumentou com o aumento da quantidade de PEG. 

Figura 8 – Aumento do IPCE com a adição de PEG no sistema (a  e). 

 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Imao et al., 2006. 
  

 Filmes nanoestruturados de WO3, a partir da calcinação de pasta precursora de 

tungstato amoniacal e PEG foram sintetizados por Yagi e colaboradores (YAGI et al., 2008). 

Caracterizando os referidos filmes por TG, DRX, MEV e Impedância Eletroquímica, estes 

autores, observaram atividade fotoeletrocatalítica com uma corrente fotoanódica de 3,7 

mA.cm
-2

 em 1,2 V quando irradiado  por uma lâmpada de xenônio e uma máxima eficiência 

da conversão dos fótons incidentes em corrente (IPCE) de 47% em 320 nm, habilitando-o 

como um material promissor para a aplicação em atividades fotoeletrônicas na região do 

visível, figura 9. 
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Figura 9 – Eficiência de fotoconversão, IPCE, de filmes de WO3 sintetizados com PEG (agente 

dirigente). 

 
Fonte: Adaptado, pela autora, de Yagi et al., 2008. 

 

 You e colaboradores analisaram a evolução e o desenvolvimento da composição 

química e morfológica da superfície de filmes obtidos da mistura dos polímeros PMMA e 

poli(estireno acrilonitrila), SAN, depositados, através do método spin-casting, em discos de 

silicone. Através da caracterização por AFM, DRX e XPS, observaram a ocorrência de 

migração do polímero SAN (em um primeiro estágio) e a posterior migração do PMMA para 

a superfície, após o ciclo térmico aquecimento-resfriamento, significando que quando filmes 

poliméricos são submetidos à tratamento térmico, podem sofrer influência na morfologia de 

sua superfície, figura 10 (YOU et al., 2008). 

Figura 10 – Aglomerados de PMMA (regiões escuras) na superfície do filme após processo de 

aquecimento. 

 
 

Fonte: You et al., 2008. 
 

 Cremonesi e colaboradores desenvolveram filmes de WO3, em baixa temperatura, a 

partir de soluções precursoras de hexacloreto anidro de tungstênio, etanol e PEG pelo método 
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sol-gel depositado-as em substratos de vidro e de silicone. Os filmes produzidos apresentaram 

fases sub-estequiométricas, com nanocristais embebidos em matriz amorfa, além de fases 

hidratadas, figura 11. Estas características são pré-requisitos para melhores propriedades 

eletrocrômicas, altas taxas de transferência de cargas durante o processo eletrocrômico e 

rápida mudança óptica (CREMONESI et al., 2004). 

Figura 11 – Modificações estruturais de filmes de WO3 mediadas pelo PEG. 

 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Cremonesi et al., 2004. 
 

 As referidas modificações estruturais decorrentes da adição de PEG aos filmes de 

WO3 também foram observadas por Djaoued e colaboradores (DJAOUED et al., 2003).  

Filmes de WO3 originados da solução etanólica de tungstênio na presença de PEG e 

depositados em substrato de vidro por dip-coated, após calcinação em um intervalo de 

temperatura de 100 até 500 
o
C, apresentaram morfologias diversas a partir da variação da 

quantidade de PEG na solução precursora. Dados de DRX, figura 12, e FTIR mostraram que o 

PEG retarda a cristalização do óxido de tungstênio, produzindo a formação de fases com 

vacâncias de oxigênio e a consequente melhora nas propriedades eletrocrômicas na região do 

infravermelho próximo. 
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Figura 12 – Variações estruturais dirigidas pelo PEG em filmes de WO3. 

 

Fonte: Adaptado, pela autora, de Djaoued et al., 2003.  
 

 Vasilopoulou e colaboradores desenvolveram filmes de WO3 para aplicação em 

displays eletrocrômicos, utilizando uma mistura de ácido dodecato-fosfato-tungstênio, 

PMMA e PHEMA (2-hidroxietil metacrilato), depositados em substrato de vidro via método 

de vapor químico (CVD). Concluíram que o grau de coloração do filme em estudo não 

depende da quantidade de ácido e, que, o tempo de coloração/descoloração é o mesmo, 

indicando que a ausência de íons no eletrólito desencadeia a criação de campo elétrico 

interno, atraindo os íons inseridos no filme. Observaram, ainda, que displays utilizando 

eletrodos com PMMA são resistentes à descoloração devido à solidificação do filme e 

diminuição da mobilidade iônica (VASILOPOULOU et al., 2006). 

 Diante do exposto, a síntese e caracterização dos sistemas poliméricos (blendas e 

compósitos), sob a forma de filmes finos, flexíveis e autossustentáveis, em que é dispensado o 

uso de substratos, a partir dos precursores poli(metacrilato de metila), poli(etileno glicol) e 

tungstato de sódio diidratado constitui-se como uma alternativa de um eletrólito sólido 

polimérico capaz suprir as fragilidades encontradas na literatura a despeito destes materiais, 

especificamente na dispensa do uso de substratos (que possam modificar, significativamente, 

propriedades importantes), na flexibilidade e resistência mecânica destes filmes, bem como 

em condutividade elétrica e propriedades ópticoeletrônicas aprimoradas. 
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4 Procedimento experimental 

4.1 Materiais 

 A tabela a seguir apresenta os materiais utilizados na obtenção dos precursores para a 

preparação das blendas e dos sistemas compósitos: 

Tabela 3 – Materiais precursores. 

SUBSTÂNCIAS PROCEDÊNCIA PUREZA/% Mw/g.mol
-1

 

Poli(metacrilato de metila) Sigma Aldrich 
*
 120000 

Poli(etileno glicol) Sigma Aldrich 
*
 8000 

Tungstato de Sódio diidratado Sigma Aldrich 99 329,85 

N,N-Dimetilformamida Sigma Aldrich 99,8 73,09 

*Dado não fornecido. 

Fonte: A autora. 

 

4.2 Metodologia 

 O sistema proposto para estudo nesse projeto foi obtido, via método sol-gel, usando o 

poli(metacrilato de metila), o polietileno glicol e o tungstato de sódio diidratado. 

 Para a relação entre as concentrações dos polímeros envolvidos considerou-se a massa 

do polímero utilizado como matriz (PMMA) e a propriedade mecânica do PEG de acordo 

com a teoria das blendas poliméricas em que o segundo componente da solução deve 

apresentar massa maior que 2%, uma vez que massas menores caracterizam o PEG como 

agente dopante (UTRACKI, 1995).  

 A solução polimérica precursora da matriz do filme foi sintetizada pela adição de 4 g 

do PMMA (Mw: 120000 g/mol) à 100 mL de N,N-dimetilformamida – equivalente  a 

concentração em número de mols n(PMMA) = 3,33 x10
-5

; a referida solução foi submetida à 

agitação magnética por 48 horas apresentando, após o processo, aspecto homogêneo e 

transparente. Esta solução foi armazenada e mantida em ambiente adequado. 

 A solução polimérica precursora utilizada como segundo componente da blenda foi 

sintetizada pela adição de 1 g do PEG (Mw: 8000 g/mol) à 100 mL de N,N-dimetilformamida 

equivalente a concentração em número de mols n(PEG) = 1 x10
-3

; a referida solução foi 
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submetida à agitação magnética por 48 horas apresentando, após o processo, aspecto 

homogêneo e transparente.  Esta solução foi armazenada e mantida em ambiente adequado. 

 Os filmes poliméricos foram sintetizados a partir das soluções binárias originadas das 

soluções precursoras dos polímeros nas proporções volumétricas (mL) 20/0, 19/1 e 18/2 e de 

massa (g) 0,8/0,2 (PMMA/PEG), nomeados, respectivamente, como [PMMA], [PMMA/PEG 

(19/1)] e [PMMA/PEG (18/2)]. 

 As modificações dos filmes poliméricos foram realizadas através da dopagem, via sol-

gel, com Tungstato de Sódio diidratado (Na2WO4.2H2O) (Mw: 8000 g/mol); o referido sal foi 

adicionado à alíquotas das soluções precursoras dos filmes nas concentrações 0,5 % 

originando os filmes [PMMA/W0,5%], 1% originando os filmes [PMMA/W1%],  

[PMMA/PEG (19/1)/W1%] e [PMMA/PEG (18/2)/W1%], e 1,5% originando os filmes 

[PMMA/W1,5%], [PMMA/PEG (19/1)/W1,5%] e [PMMA/PEG (18/2)/W1,5%]. 

 Todos os filmes foram obtidos pela combinação dos métodos sol-gel e ‘casting’; a 

evaporação ocorreu pela adição da solução precursora à placas de Petri (solução pura – 

mistura binária – mistura binária dopada) e  posteriormente o sistema foi submetido à 

aquecimento controlado (~50 °C); para a escolha da temperatura de ‘casting’ considerou-se a 

temperatura de ebulição do solvente (DMF) – 58 °C, e as temperaturas de fusão (Tf), 160 °C 

(JUNIOR et al., 2009) e ~62 °C (LILI, 2007), dos polímeros poli(metacrilato de metila) e 

poli(etileno glicol), respectivamente.  

 A estabilidade térmica dos polímeros PMMA e PEG e, também, do Na2WO4.2H2O 

como adquiridos, dos filmes de PMMA e das blendas PMMA/PEG [PMMA/PEG (19/1)] e 

[PMMA/PEG (18/2)], assim como, dos filmes compósitos modificados com o sal 

[PMMA/W0,5%], [PMMA/W1%], [PMMA/W1,5%], [PMMA/PEG (19/1)/W1%], 

[PMMA/PEG (19/1)/W1,5%], PMMA/PEG (18/2)/W1%] e [PMMA/PEG (18/2)/W1,5%]) 

foram estudadas através da termogravimetria (TG/DTG) e da calorimetria diferencial de 

varredura (DSC) em um Analisador Termogravimétrico Simultâneo, modelo SDTQ600, TA 

Instruments nas seguintes condições:  cadinho de Platina, atmosfera de Nitrogênio, vazão do 

gás de purga 50 mL/min, razão de aquecimento de 10 °C/min e intervalo de temperatura de 

ambiente à 900 °C. 

 Os parâmetros elétricos dos filmes foram obtidos a partir da espectroscopia de 

impedância usando um analisador de resposta em frequência (AUTOLAB) combinado com 

uma interface eletroquímica (AUTOLAB USB INTERFACE - ECO CHEMIE). Os pós dos 
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componentes precursores (PMMA, PEG e Na2WO4.2H2O) e os filmes obtidos foram 

analisados, colocando-os entre eletrodos plano-paralelos e, então, as medidas eletroquímicas, 

em triplicata, foram realizadas em um intervalo de frequências de 10 mHz até 1 MHz com 

oito pontos por década e amplitude de Vp-p=0,5 mV.  

 Os filmes oriundos dos sistemas binários e sistemas binários dopados foram analisados 

por reflectância total atenuada (ATR) no intervalo de 700 a 4.000 cm
-1

, 32 varreduras e 

resolução de 4 cm
-1

, usando um Espectrômetro de Infravermelho com transformada de 

Fourier, modelo: IRAffinity - 1, Shimadzu; acoplado a um módulo HATR MIRacle com 

prisma de ZnSe, PIKE technogies. 

 O estudo morfológico e estrutural dos filmes compósitos (sistemas binários e sistemas 

binários dopados) foi realizado por microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura; 

no ensaio em microscopia ótica as imagens das faces inversas dos sistemas compósitos foram 

obtidas mediante fixação dos filmes em placas de vidro e visão panorâmica de aumento 

aproximado de 100, 50 e 20 m. As micrografias por microscopia eletrônica de varredura 

foram obtidas através do microscópio de mesa da HITACHI, modelo TM 3000, utilizando 

detector de elétrons retroespalhados com aceleração do feixe entre 5 kV e 15 kV; neste 

ensaio, as amostras foram fixadas em um porta-amostra metálico revestido com fita de 

carbono. 
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5 Resultados e Discussão  

5.1 Caracterização físico-química do poli(metacrilato de metila) – PMMA  

 O difratograma de raios X obtido para o poli(metacrilato de metila), exibido na figura 

13, apresenta características típicas de material amorfo, o que está de acordo com os trabalhos 

de Uma et al. e Medeiros (UMA; MAHALINGAM; STIMMING, 2005; MEDEIROS, 2010). 

Nesta análise por difração de raios X, a estrutura amorfa do PMMA, decorrente da disposição 

interna de átomos de carbonos assimétricos ao longo da cadeia polimérica, se sobressai 

conforme pode ser observado pela inexistência de picos definidos (ANTÓNIO, 2007).  

Em materiais amorfos o padrão de difração consiste em picos alargados denominados 

‘halos’ por Canevarolo e colaboradores (JÚNIOR, 2003), também descritos como ‘corcundas’ 

por Lima (LIMA, 2013). Para o PMMA, em seu difratograma, observam-se três principais 

halos de difração com intensidades posicionadas em 14,66; 29,34 e 40,28˚ e descritas 

conforme tabela 4.  

Figura 13 – Difratograma de raios X do PMMA. 

 
Fonte: A autora. 
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Tabela 4 – Reflexões de difração de raios X, em 2θ, do PMMA. 

 

Reflexões 2θ 

1 14,66 

2 29,34 

3 40,28 

 

Fonte: A autora. 

 O espectro de infravermelho por refletância total atenuada do poli(metacrilato de 

metila) é apresentado na figura 14 e as principais bandas de absorção e suas relacionadas 

atribuições na tabela 5. 

 As atribuições das bandas características foram realizadas considerando o monômero 

metacrilato de metila, ou seja, a estrutura de um éster. Nestes materiais, as bandas mais 

características são aquelas relacionadas às deformações axiais C=O e C-O (SILVERSTEIN; 

WEBSTER; KIEMLE, 2000). Assim, para este polímero, foi observada uma banda intensa de 

deformação axial de C=O em 1721 cm
-1

, carbonila de grupo éster e, mais precisamente, do 

grupo dos acrilatos carboxílicos. 

Figura 14 – Espectro de IV-RTA do PMMA. 

 
Fonte: A autora. 
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 Estiramentos do grupamento C-O-C, presente na cadeia principal do polímero, 

também foram observados em 1263 e 1139 cm
-1

; as referidas bandas foram observadas por 

Shathini e colaboradores e utilizadas como parâmetro de análise de possíveis modificações da 

cadeia polimérica (SHANTHINI et al., 2015). 

A estrutura da rede polimérica foi observada pela presença de bandas de estiramentos 

simétrico e assimétrico, respectivamente, em 1062 e ~750 cm
-1

, da ligação -C-C- quando em 

cadeia e das bandas em 2948 e 1437 cm
-1

 decorrentes do estiramento e vibração, 

respectivamente, do grupo metil. 

Podemos, ainda, citar que o trio de bandas em 1263, 1235 e 1194 cm
-1

, observados em 

ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia longa, também são apresentados por este 

polímero, sendo a banda em 1194 cm
-1

 a mais intensa resultante do estiramento simétrico da 

ligação C-O-C; para este mesmo grupamento de átomos podemos destacar a deformação axial 

assimétrica em 1139 cm
-1

. 

Tabela 5 – Atribuições das bandas de transmitância do PMMA. 

 

Fonte: A autora. 

Número de onda (cm
-1

) Atribuição 

2966 estiramento C-H de CH3  

2948 estiramento C-H de CH2 alifático 

1721  deformação axial C=O 

1437 deformação CH de OCH3 

1478 (ombro) deformação CH de  CH2 

1381 deformação CH de α-CH3 

1263 estiramento simétrico de C-O-C 

1235 estiramento simétrico de C-C-O 

1194 estiramento assimétrico de -O-C-C 

1139 deformação axial assimétrica de C-O-C 

1062 estiramento C-C 

986 ‘rocking’ OCH3 

958 ‘rocking’ α-CH3 

917 (ombro) - 

840 ‘rocking’ CH2 

~750 deformação angular -CH2- em cadeia / 

estiramento assimétrico C-C 
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 O comportamento térmico do PMMA foi analisado através de medidas das variações 

de massa realizadas mediante a integração dos picos DTG das curvas termogravimétricas dos 

polímeros; para aqueles eventos não caracterizados em picos DTG, mudanças de linha de base 

foram atribuídas a variações das capacidades caloríficas. 

 A figura 15 apresenta apenas uma etapa de perda de massa, que se inicia em 176,9 ºC 

e termina em 428,3 ºC com seu máximo na temperatura de 388 ºC, conforme tabela 6; a 

evidência de um pico endotérmico na curva DTG, indica que este evento térmico de primeira 

ordem está relacionado com a decomposição térmica do polímero, com perda de 

aproximadamente 98% de sua massa e o caracteriza como um polímero de natureza amorfa 

conforme foi sugerido no difratograma de raios X, figura 13. 

 Comportamento térmico semelhante foi notado nos trabalhos de Ashaduzzaman e 

Kunitake no estudo do poli(metacrilato de metila) dibloco com o poli(hidroxietilacrilamida, 

que apresenta uma única etapa de decomposição que inicia em 350 ºC e tem seu máximo de 

pico localizado em 400 ºC, quando analisada sua curva DTG (ASHADUZZAMAN; 

KUNITAKE, 2013), e observado por González e colaboradores, com início em 385 ºC e seu 

máximo em 400 ºC relacionado a perda de massa mais significativa (GONZÁLEZ et al., 

2014). 
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Figura 15 – Curvas Termogravimétricas (TG/DTG) do PMMA. 

 

Fonte: A autora. 

  

Tabela 6 – Parâmetros térmicos (TG/DTG) do PMMA. 

 

PMMA 

 (m = 7,24 mg) 

Termogravimetria 
Termogravimetria 

Diferencial 

Evento Ti (ºC) Tf (ºC) ∆m (mg) Tp (ºC) 

60,9 

388,0 

1 54,4 65,3 +8,8E-6 

 2 175,6 431,5 -7,05 

 

Fonte: A autora. 

 A curva DSC, figura 16, para a degradação térmica do poli(metacrilato de metila) 

apresenta duas regiões com variações distintas dos calores de reação; por se tratar de eventos 

endotérmicos, relacionado a rupturas de ligações de natureza diferentes, podemos sugerir que 

a degradação deste polímero, observada predominantemente em uma única etapa conforme 

curva DTG, figura 15, é composta, por efeito da temperatura, por pelos menos quatro tipos de 

reação da quais destacamos duas. 

 O primeiro estágio ou tipo de reação, representado pelo primeiro pico DSC entre 54,8 

e 63,6 com variação de energia de -293,9 kJ.mol
-1

, corresponde à quebra das ligações C-H.  
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 Na região entre 379,7 e 420 ºC, um conjunto de três picos endotérmicos, 

característicos de reações que se propagam de modo semelhante, com variação de energias da 

de -395,6 kJ.mol
-1

, caracterizam o segundo estágio de decomposição relacionada à cisão 

randômica das ligações –C–C– da cadeia polimérica (SHARMA et al., 2014). 

 Observa-se ainda na faixa de temperatura que vai de 153,8 a 195,8 ºC, variação da 

linha de base da curva DSC para o poli(metacrilato de metila) próxima à temperatura de fusão 

deste polímero que ocorre em 160 ºC. 

Figura 16 – Curvas DSC do PMMA. 

 
Fonte: A autora. 

 

Tabela 7 – Parâmetros térmicos (DSC) do PMMA. 

 

PMMA 

 

Calorimetria Exploratória Diferencial 

Evento Ti (ºC) Tf (ºC) Fenômeno Tp (ºC) 

1 225.3 322,7 Endotérmico 284,8 

2 339,2 453,5 Endotérmico 376,3 

 

Fonte: A autora. 
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5.2 Caracterização físico-química Poli(etileno glicol) – PEG  

 O difratograma do PEG, figura 17, apresenta cinco picos de difração em 2θ com 

intensidade alta 19,20 e 23,21˚ (SHANMUKARAJ; MURUGAN, 2005) e mediana em 15,05; 

26,19 e 36,14˚, característicos de planos cristalinos bem definidos. Todos os picos de difração 

do PEG são apresentados na tabela 8. 

 

Figura 17 – Difratograma de raios X do PEG. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Em trabalhos anteriores foi possível identificar, por análises de difração, planos 

cristalinos para o referido polímero (MARIA, 2011). A coexistência de planos de difração 

definidos (picos estreitos) e não definidos (picos alargados ou halos de difração) em um 

material semicristalino, identificados por análises de DRX, estão relacionados à regiões 

cristalinas e amorfas do polímero, respectivamente. 
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Tabela 8 – Picos de difração de raios X, em 2θ, do PEG. 

 

Picos (Intensidade) 
2θ 

1 
13,41 

2 14,75 

3 15,05 

4 19,20 

5 23,21 

6 26,19 

7 27,07 

8 30,8 

9 32,72 

10 36,14 

11 39,85 

 

Fonte: A autora. 

Para análise das principais bandas de absorção características do poli(etileno glicol) o 

espectro de IV-RTA apresentado na figura 18, assim como, as atribuições das bandas contidas 

na tabela 9 foram utilizadas; para efeito comparativo, o ensaio de infravermelho em KBr do 

referido polímero encontra-se no apêndice C. 
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Figura 18 – Espectro de IV-RTA do PEG. 
 

Fonte: A autora. 
  

 Absorções de bandas referentes ao grupo CH2, da cadeia principal do poli(etileno 

glicol), podem ser observadas em 2948, 2879 e 2809 cm
-1

 relativas à estiramentos simétricos; 

ainda com relação a este grupo de átomos, deformação angular pode ser visualizada através de 

uma intensa banda em 1464 cm
-1

 e absorção relativa à balanço e torção, respectivamente, em 

1356 e 1353 cm
-1

 são, também, observadas. 

 A presença de bandas suaves em 3503 e 1652 cm
-1

, podem ser relacionadas à 

estiramento simétrico e assimétrico da molécula de água, característico de hidroxila livre, 

provavelmente, devido à presença de água adsorvida na superfície do pó. 

Uma banda tripla em 1146, 1097 e 1055 cm
-1

 é condizente com a semicristalinidade 

do PEG, como relatado por Vandrecic e colaboradores (VRANDEČIĆ et al., 2010). A banda 

em 1097 cm
-1

 refere-se ao estiramento da ligação C-O-C evidenciando a presença da fase 

cristalina deste polímero (SHANMUKARAJ; MURUGAN, 2005). 

 Adicionalmente, absorções em 1277 e 1235 cm
-1

 são observadas no espectro de IV-

RTA do PEG e são características de estiramento e deformação angular, respectivamente, do 

grupo -C-C- quando dispostos em cadeia. 
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Tabela 9 – Atribuições das bandas de transmitância do PEG. 

 

Fonte: A autora. 

 

O poli(etileno glicol) ao ser submetido à análise por termogravimetria apresenta 3 

estágios de variação de massa características, figura 19; o primeiro deles, corresponde a perda 

de massa entre 25 e 65 ºC, evidenciada por um pico exotérmico,  refere-se à liberação de água 

adsorvida na superfície do pó uma vez que este polímero apresenta propriedades 

higroscópicas importantes. 

 De acordo com a curva termogravimétrica do PEG, as termodecomposições deste 

polímero mais importantes ocorrem nas faixas de temperatura 214,3 - 308,7 ºC e 333,9 - 

453,3 ºC e correspondem às perdas de massa de 2,92 e 3,44 mg, respectivamente, descritos 

pelas duas rampas de perda de massa, TG, e pelos dois picos endotérmicos nas curvas em 

DTG, tabela 10; sugerimos que estas distintas etapas de decomposição estejam associadas à 

decomposição das fases amorfa e cristalina do PEG.  

 

 

 

Número de onda (cm
-1

) Atribuição 

3503 (suave) estiramento simétrico -OH 

2948 (ombro) estiramento simétrico CH2 

2879 (intensa) estiramento simétrico C-H 

2809 (ombro) estiramento simétrico CH 

1652 (suave) estiramento assimétrico -OH 

1464 (intensa) deformação angular C-H 

1356 deformação angular assimétrica CH2 

1353 torção CH2 

1277 estiramento -C-C- 

1235 deformação -C-C- 

1146 (banda tripla) tesoura CH2 

1097 (banda tripla – intensa) estiramento C-O-C 

1055 (banda tripla) O-C-C 

958 (intensa) deformação axial fora do plano CH2 
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 Figura 19 – Curvas Termogravimétricas (TG/DTG) do PEG. 

 
Fonte: A autora. 

  

Tabela 10 – Parâmetros térmicos do PEG. 

PEG 

(m = 7,19 mg) 

Termogravimetria 
Termogravimetria 

Diferencial 

Etapa Ti (ºC) Tf (ºC) ∆m (mg) Tp (ºC) 

185,6 

266,9 

365,7 

1 126,3 211,2 -0,174 

2 214,3 308,7 -2,92 

3 333,9 453,3 -3,44 

*mudança de linha de base. 

Fonte: A autora. 

 

 Na curva DSC do poli(etileno glicol), figura 20, o primeiro pico endotérmico 

observado entre 225,3 e 322,7 ºC, com seu máximo em 284,8 ºC, é atribuído a uma transição 

de primeira ordem relacionada ao processo de fusão deste polímero. Neste evento térmico, a 

variação de entalpia envolvida é de aproximadamente -535,95 kJ.mol
-1 

e corresponde à 

degradação da fase amorfa do PEG, uma vez que o enovelamento das cadeias poliméricas, 

características de frações amorfas, tendem a dissipar menos a energia térmica favorecendo, 

assim, a quebra das ligações químicas presentes. 
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 O segundo pico endotérmico observado na curva DSC deste polímero, pode estar 

relacionado à degradação térmica do PEG, que se inicia em 339,2 ºC, tendo seu máximo em 

376,3 ºC e término em 453,5 ºC. Para este evento térmico, caracterizado como uma transição 

de segunda ordem, a variação de entalpia é da ordem de -1.396 kJ.mol
-1

, tabela 11,
 
e está 

relacionada à decomposição da fase cristalina do poli(etileno glicol). 

 Figura 20 – Curvas de DSC do PEG. 

 
Fonte: A autora. 

 

Tabela 11 – Parâmetros térmicos (DSC) do PEG. 

PEG 

 

Calorimetria Exploratória Diferencial 

Evento Ti (ºC) Tf (ºC) Fenômeno Tp (ºC) 

1 54,8 86,7 Endotérmico 63,6 

2 222,2 320,2 Endotérmico 283,5 

 3 337,8 448,2 Endotérmico 337,0 

 4 406,6 420 Endotérmico 411,5 

 

Fonte: A autora. 
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5.3 Caracterização físico-química Tungstato de Sódio diidratado – Na2WO4.2H2O 

 Por tratar-se de um óxido metálico, o difratograma do tungstato de sódio diidratado 

(Na2WO4.2H2O), figura 21, apresenta vários planos de difração intensos e bem definidos em 

2θ igual a 28,63, 40,83 e 58,15˚. Os picos e seus respectivos planos de difração em 28,63 

(111), 33,60 (021) e 47,61˚ (002), presentes no difratograma, evidenciam a estrutura cristalina 

monoclínica do WO3 com parâmetros de rede a= 7,27 Å, b=7,50 Å e c=3,82 Å (SOLONIN; 

KHYZHUN; GRAIVORONSKAYA, 2001; MATEI GHIMBEU et al., 2007). A tabela 4 

mostra todos os picos presentes no difratograma. Os planos cristalinos dos picos de difração 

do tungstato de sódio foram referenciados de acordo com a carta cristalográfica 13-0057 do 

JCPDS, anexo A, e da carta 75-2072 (JCPDS) do WO3.  

Figura 21 – Difratograma de raios X do Na2WO4.2H2O. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Neste difratograma, verificam-se planos também observados nas diversas estruturas 

cristalinas do trióxido de tungstênio (WO3) uma vez que o tungstato de sódio é um precursor 

deste óxido. À título de comparação, no apêndice A, é apresentado o difratograma do WO3. 
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 Diante do exposto, sugerimos que a estrutura cristalina do tungstato de sódio seja 

policristalino (formado por pequenos cristais) ou, como anteriormente citado, polimorfos em 

que apresente WO3 majoritariamente na estrutura monoclínica, fase mais estável entre a 

temperatura ambiente e 330ºC, sem tratamento térmico (MATEI GHIMBEU et al., 2007; 

YANG et al., 2007). 

Tabela 12 – Picos de difração de raios X, em 2θ, do Na2WO4.2H2O. 

Picos (Intensidade) 2θ Plano 

1 12,22 (002) 

2 14,48 (102) 

3 20,64 (211) 

4 25,17 (122) 

5 25,57 (104) 

6 28,63 (111) 

7 29,69 (222) γ-WO3 

8 30,44 (005) 

9 32,24 (015) 

10 33,60 (021) 

11 37,81 (106) 

12 40,83 (225) 

13 47,61 (002) 

14 53,77 (022) 

15 54,24 (202) 

16 55,43 (240) 

17 57,24 (411) 

18 58,15 (331) 

19 60,09 * 

20 68,84 * 

21 76,66 (422) 

22 78,62 (600) 

*Planos cristalinos não atribuídos segundo os índices de Müller. 

 

Fonte: A autora. 

 

 O tungstato de sódio apresentou, em seu espectro de IV-RTA, figura 22, poucas 

bandas relacionadas aos estiramentos e deformações de ligações presentes; na caracterização 

de óxidos metálicos é comum a utilização da análise na região do infravermelho próximo em 

modo Raman na caracterização das ligações metálicas. 

 Entretanto, para a análise das bandas de transmitância, avaliamos este metal como um 

complexo, onde as moléculas de água apresentam-se na segunda esfera de coordenação 
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enquanto que a primeira esfera de coordenação é ocupada pelo átomo de tungstênio em, uma 

estrutura quadrado planar com as hidroxilas nos seus vértices. 

Ademais, a presença de água fisioadsorvida é sugerida pela banda em 3455 cm
-1

 no 

espectro do WO3 quando este fica exposto à água ou umidade do ambiente; água na forma 

condensada penetra nos micro e mesoporos por capilaridade, sendo estabelecida uma camada 

de moléculas de água  (ORSINI; TRICOLI, 2010) e os microcristais de WO3 de estrutura 

monoclínica reagem com a umidade do ar  (AL MOHAMMAD; GILLET, 2002a). 

Deste modo podemos inferir que as bandas em 3281 e 1680 cm
-1

, são decorrentes da 

absorções características da molécula de água na região de infravermelho. Características 

semelhantes, também, foram observadas por Djaoued e colaboradores em filmes de óxido de 

tungstênio hidratado  (DJAOUED et al., 2003). 

 

Figura 22 – Espectro de IV-RTA do Na2WO4.2H2O. 

 
Fonte: A autora. 

 

 A ligação terminal, W=O, pode ser observada em 931 cm
-1

, relativa à banda de 

estiramento, e reporta um polimorfo do WO3 no estado amorfo, conforme foi observado nos 

trabalhos de Cremonesi et. al e Jian et. al (CREMONESI et al., 2004; JIAN et al., 2009). 

 Observamos ainda, no espectro de IV-RTA, bandas em 806 (intensa) e 854 cm
-1

 

relacionada à vibração assimétrica da ligação -O-W-O-. A referida banda é relatada por 
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Cremonesi et. al como WO3 na fase monoclínica, estando essa aferição em conformidade com 

o que sugerimos nos difratogramas, em que o tungstato de sódio diidratado apresenta estrutura 

policristalina (CREMONESI et al., 2004; DJAOUED; BALAJI; BRÜNING, 2012). 

 É reportado, ainda, na literatura que íons Na
+
, presentes no tungstato de sódio 

diidratado, distorcem a rede cristalina do WO3 mudando a simetria do cristal de monoclínica 

para cúbica. Neste caso, mais especificamente esta distorção é evidenciada pelo deslocamento 

da vibração da banda W-O entre 630 a 810 cm
-1 

(CREMONESI et al., 2004). 

Tabela 13 – Atribuições das bandas de transmitância do Na2WO4.2H2O. 

 

Fonte: A autora. 

 

 Na curva termogravimétrica do tungstato de sódio diidratado, figura 23, podemos 

observar uma perda de massa da ordem de 0,814 mg, no intervalo de temperatura de 25 a 130 

ºC, tabela 14; este evento térmico, representado por um pico endotérmico, está associado à 

perda de água fisicamente adsorvida e água coordenada ao metal tungstênio, em concordância 

com as análises por IV-RTA que apresenta as bandas em 3455 e 3281 cm
-1

, decorrentes dos 

estiramentos simétrico e assimétrico do grupo OH e outra em 1680 cm
-1

 relativa à deformação 

do grupamento de átomos O-H-O das moléculas de água coordenadas (ZHOU et al., 2008). 

  

 

 

 

Número de onda (cm
-1

) Atribuição 

3455 (ombro) estiramento simétrico –OH 

3281 (intensa e larga) - 

2255 (larga) - 

2248 (larga) - 

1680 (intensa) estiramento assimétrico –OH 

1457 (larga e suave) - 

1221 - 

931 estiramento W=O 

854 vibração assimétrica de -O-W-O- 

806 (intensa) vibração assimétrica de -O-W-O- 
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Figura 23 – Curvas Termogravimétricas (TG/DTG) do Na2WO4.2H2O. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Observa-se, ainda, na curva DTG deste óxido a presença de um pico exotérmico no 

intervalo de temperatura de 650 a 700 ºC; uma vez que a cristalização de óxidos de tungstênio 

ocorrer em temperaturas superiores à 500ºC sugere-se que este evento térmico esteja 

relacionado à mudança de fase do óxido de partida, oriundo do precursor tungstato de sódio 

diidratado à trióxido de tungstênio cristalino e concomitante mudança do estado de oxidação 

do W de +5 à +6  (SOUZA, 2007; ZHOU et al., 2008). 

 Além disto, óxidos de tungstênio hidratados são constituídos por lamelas organizadas 

através de ligações W-O, com moléculas de água entre estas camadas. Assim, a pequena 

variação de massa mostrada na tabela 14, associada ao referido pico exotérmico, é explicada 

em virtude da diminuição e organização do espaçamento lamelar característico de óxidos de 

tungstênio hidratados, ou seja, da variação do volume da estrutura destes óxidos (BOLSONI, 

2011). 
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Tabela 14 – Parâmetros térmicos Na2WO4.2H2O. 

Na2WO4.2H2O 

 (m = 7,49 mg) 

Termogravimetria Termogravimetria 

Diferencial 

Etapa Ti (ºC) Tf (ºC) ∆m (mg) Tp (ºC) 

100,9 

690,9 

1 38,7 170,7 -0,814 

 2 680,4 701,6 +0,006 

 

Fonte: A autora. 

 A curva DSC do tungstato de sódio diidratado, figura 24, apresenta 3 eventos 

endotérmicos significativos; o primeiro deles ocorre entre as temperaturas 66,2 e 157,3 ºC, 

com variação de energia da ordem de -367,6 kJ.mol
-1 

e corresponde à perda de água 

fissisorvida na superfície do pó de tungstato e de moléculas de  água coordenadas à estrutura 

do sal, relacionado, portanto, a desidratação do sal. 

  

Figura 24 – Curvas DSC do Na2WO4.2H2O. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Comportamento semelhante foi observado nos trabalhos de Boukriba et al ao submeter 

WO3.1/3H2O à análise térmica; estes autores relataram, ainda, variação de massa para este 

evento da ordem de 0,87% (BOUKRIBA; SEDIRI; GHARBI, 2010). 
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 O segundo e o terceiro picos endotérmicos observados para o tungstato de sódio, com 

variações de energia de -66,4 e -29,4 kJ.mol
-1

, respectivamente, estão relacionados à 

modificação estrutural (variação da rede cristalina em função da mudança de fase) e 

organização do espaçamento lamelar, após a perda de água coordenada, característicos de 

óxidos de tungstênio hidratados. 

Tabela 15 – Parâmetros térmicos (DSC) do Na2WO4.2H2O. 

Na2WO4.2H2O  

Calorimetria Exploratória Diferencial 

Evento Ti (ºC) Tf (ºC) Fenômeno Tp (ºC) 

1 66,2 157,3 Endotérmico 105,8 

2 580,4 598,6 Endotérmico 585,4 

 3 675,9 700,9 Endotérmico 688,0 

 

Fonte: A autora. 

 

5.4 Caracterização físico-química e elétrica dos filmes compósitos autossustentáveis 

poli(metacrilato de metila)-tungstato de sódio diidratado  

 Avaliações a cerca de possíveis modificações estruturais sofridas pela matriz 

polimérica ao ser dopada com o sal de tungstato de sódio foram realizadas mediante a 

observação da sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA puro, PMMA/W0,5%,  

PMMA/W1% e PMMA/W1,5%, mostrados na figura 25.  

 Com relação ao PMMA puro, podemos observar o deslocamento dos halos de difração 

anteriormente observadas em 29,34 e 40,28˚ e após a dopagem com o sal, observadas em 30,7 

e 42,4˚, respectivamente. Uma vez que o posicionamento destes halos, ou genericamente 

picos de difração, estão relacionados, segundo a Lei de Bragg, com o espaço interplanar de 

difração, podemos sugerir que a adição do sal promoveu a modificação de disposição das 

cadeias poliméricas. 

 Adicionalmente, à medida que a quantidade do sal aumenta no sistema (0,5% a 1,5%), 

nota-se a presença de um pico de difração em 14,15˚, acentuado para a maior concentração, 

característico do sal tungstato de sódio e relativo ao plano de difração (102). 
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Figura 25 – Sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA puro e filmes compósitos 

PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 

A análise dos espectros de IV-RTA dos filmes de PMMA puro e dopados com 

tungstato de sódio diidratado PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5% sobrepostos, 
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figura 26, nos permitiu identificar que, nestes materiais, as principais bandas de absorção do 

PMMA foram preservadas. 

Entretanto, podemos observar uma nova banda no espectro de IV-RTA para o filme 

compósito PMMA/W1,5% em relação ao PMMA puro, com absorção aproximada em 3300 

cm
-1

. Provavelmente, esta banda é característica do tungstato de sódio diidratado associada à 

água coordenada a estrutura do sal anteriormente observada no espectro de IV-RTA do sal 

puro em 3281 cm
-1

. 

Além disto, observamos que à medida que o sal tungstato de sódio é incorporado na 

matriz polimérica, modificações importantes ocorrem na região de absorção das bandas 

relativas à deformação angular –CH2– em cadeia e estiramento assimétrico –C–C– em cadeia, 

sugerindo mudanças estruturais na cadeia polimérica, decorrentes do alongamento ou 

enfraquecimento destas ligações. 

Figura 26 – Sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes de PMMA puro e filmes compósitos 

PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5%.  

 
Fonte: A autora. 

  

Os filmes compósitos PMMA/W1% e PMMA/W1,5% originados do PMMA dopado 

com o sal tungstato de sódio diidratado ao serem submetidos à análise termogravimétrica 
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apresentam 03 (três) eventos de perda de massa, conforme pode ser observado nas curvas 

TG/DTG, figura 27. Entretanto, estes eventos térmicos referentes à variações de massa dos 

compósitos não foram observadas na curva TG/DTG da matriz polimérica, PMMA, em que 

apenas um pico endotérmico, localizado em uma faixa de temperatura com início em 175,6º e 

térmico em 431,5º e com temperatura no pico de 388 ºC, é apresentado e relacionado à 

natureza amorfa do polímero. 

Figura 27 – Sobreposição das curvas termogravimétricas (TG/DTG) dos filmes de PMMA puro e filmes 

compósitos PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

 

Os referidos eventos de variação de massa observados concomitantemente para os 

compósitos PMMA/W1% e PMMA/W1,5%, são notados nas curvas DTG por picos 

endotérmicos que ocorrem em 297,6, 395,8 e 420 ºC. Adicionalmente é também observada 

uma variação da capacidade calorífica que ocorre entre 151,9º e 232,7 ºC, faixa de 

temperatura que antecede a primeira etapa de degradação térmica do compósito. 

As curvas DSC destes compósitos, figura 28, exibem predominantemente 

características observadas na curva DSC do poli(metacrilato de metila) que apresenta 04 picos 

endotérmicos na faixa de temperatura de 64 e 450 ºC. 
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Figura 28 – Sobreposição das curvas DSC dos filmes de PMMA puro e filmes compósitos PMMA/W1% e 

PMMA/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

  

Assim, consideramos que a degradação térmica do PMMA compreende quatros etapas 

de decomposição, não observadas isoladamente na curva TG/DTG, mas que ocorrem em faixa 

de variação de entalpia diferentes por serem decorrentes da quebra de ligações presentes na 

estrutura do polímero (C-C, C-H, C=O e C-O-C); ao adicionarmos o sal tungstato de sódio, 

estas etapas de degradação tornam-se visíveis nas curvas TG/DTG e DSC dos filmes 

compósitos PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

 A análise por microscopia ótica (MO) dos filmes sintetizados foi uma alternativa para 

o estudo morfológico do sistema bem como da dispersão do sal para aqueles filmes dopados 

com tungstato de sódio. O referido ensaio foi realizado através da fixação com silicone de 

faces inversas dos filmes em placas de vidro; nestes sistemas, nenhum tipo de preparação da 

amostra como prensagem, microtonia e polimento, comumente usados, foi utilizado uma vez 

que polímeros em forma de filmes podem ser facilmente modificados pelas referidas técnicas. 

 O filme autossustentável de PMMA apresenta em sua micrografia, obtida por 

microscópio ótico (MO), figura 29, aspecto monofásico, regular e homogêneo, em que 
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partículas e/ou aglomerados isolados estão ausentes; além disso, verificamos a existência de 

traços que apresentam aglomerados de partículas próximos que podem estar relacionados à 

agregação de cadeias menores do poli(metacrilato de metila) após a evaporação completa do 

solvente. 

 Observa-se que à medida que o sal tungstato de sódio é incorporado na matriz 

polimérica originando os filmes multifásicos PMMA/0,5%W, PMMA/1%W e 

PMMA/1,5%W, respectivamente, figuras 30, 31 e 32, a superfície do material sofre 

modificações estruturais decorrentes da distribuição aleatória de partículas com tamanhos e 

formatos irregulares na superfície do filme, que sugerimos ser do tungstato de sódio; 

observamos, ainda, que a quantidade dos traços presentes no filme PMMA aumenta de acordo 

com a concentração do sal. 

Figura 29 – Micrografias, por MO, do filme PMMA nas 

ampliações de 50 e 20 µm. 

Figura 30 – Micrografias, por MO, do filme 

PMMA/0,5%W nas ampliações de 100, 50 e 20µm. 
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Fonte: A autora. 
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Figura 31 – Micrografias, por MO, do filme 

PMMA/1%W nas ampliações de 100, 50 e 20µm. 

Figura 32 – Micrografias, por MO, do filme 

PMMA/1,5%W nas ampliações de 100, 50 e 20µm. 

  

  



72 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

  

Fonte: A autora. 

 

Deste modo, estas modificações estruturais e morfológicas, detectáveis por variações 

em medidas de difração de raios X e microscopia, são decorrentes da incorporação e posterior 

migração de partículas na rede tridimensional polimérica através de espaços vazios originados 

da acomodação destas partículas e evaporação do solvente no processo de síntese  

(KATSAROS et al., 2002).  

 Como esperado, filmes poliméricos formados apenas pelo poli(metacrilato de metila) e 

poli(metacrilato de metila) associado ao poli(etileno glicol) não resistiram à passagem do 

feixe de elétrons mesmo submetidos à um campo de tensão com aceleração de 5 kV; estes 

foram apenas observados em microscopia óptica. 

 Os filmes PMMA/0,5%W, PMMA/1%W e PMMA/1,5%W ao serem observados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) apresentam, de um modo geral, a distribuição de 

agregados disformes e partículas, com arestas semelhantes a aquelas observadas em óxidos 

metálicos, dispostos em uma superfície lisa, densa e homogênea. 

 Nestes sistemas, figuras 33, 34 e 35, o contraste de cores está relacionado ao 

carreamento de elétrons na superfície e posterior degradação. Assim, tendo em vista que os 

polímeros são mais suscetíveis à degradação térmica, sugerimos que as regiões mais claras, 

densas e homogêneas, sejam exclusivas da matriz polimérica enquanto que as partículas sejam 

majoritariamente do tungstato de sódio. 
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Figura 33 – Micrografias, por MEV, do filme PMMA/0,5%W nas ampliações de 600, 1000, 2000 e 5000x. 

  

  

Fonte: A autora. 

  As micrografias do filme PMMA/0,5%W apresentam características 

morfológicas distintas daquelas observadas para os demais filmes do sistema; neste filme, 

notamos apenas a disposição de partículas, que sugerimos ser do tungstato de sódio, 

distribuídas na matriz polimérica. Podemos ainda notar, com as ampliações em 2000 e 5000x, 

que estas partículas consistem em aglomerados de partículas menores em formato de agulha. 

 Os traços observados nas análises por microscopia ótica são também notados nos 

filmes PMMA/1%W e PMMA/1,5%W; na ampliação de 50x, o filme PMMA/1%W, 

apresenta estes traços com espaçamento mais definido quando comparado ao filme com maior 
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concentração do sal, PMMA/1,5%W. Um olhar mais atento à estas micrografias nos permite 

notar que estes traços ou linhas, sobretudo nas ampliações em 600x, trata-se de uma 

organização de aglomerados de partículas finamente distribuídas. Este comportamento, não 

observado no filme PMMA/0,5%W, está de acordo com a análise de microscopia ótica para 

este mesmo filme, figura 32. 

Figura 34 – Micrografias, por MEV, do filme 

PMMA/1%W nas ampliações de 50, 600, 1000, 2000 e 

5000x (Ordenadas de cima para baixo). 

Figura 35 – Micrografias, por MEV, do filme 

PMMA/1,5%W nas ampliações de 50, 600, 1000, 2000 

e 5000x (Ordenadas de cima para baixo). 
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Fonte: A autora. 

 Medidas de impedância eletroquímica, e da resposta de qualquer sistema frente a uma 

aplicação de um potencial eletroquímico ou corrente, pode ser apresentada por diversas 

representações gráficas; dentre estas, a mais recorrente é a representação Argand ou Cole-

Cole, ou mais conhecida como representação Nyquist; entretanto, para medidas em que é 

observada dispersão de pontos, seja pela flutuação da rede elétrica e/ou baixa interação entre 

os eletrodos utilizados e a amostra sob medida, a referida representação não é adequada. 

Propomos neste trabalho, a utilização de representações lineares das impedâncias complexa, 

real e imaginária versus a frequência, para a obtenção dos parâmetros elétricos característicos 

dos sistemas apresentados. 

 Adicionalmente, admitindo estarmos trabalhando com eletrólitos sólidos, em que 

grandes transferências de massa não são permitidas pela ausência de processos faradaicos, 

diferentemente de sistemas eletroquímicos líquidos, utilizamos o termo resistência de 

polarização em substituição à resistência de transferência de cargas, assim como a resistência 

do material e capacitância elétrica para caracterizar interações do tipo íon-íon e/ou íon-dipolo 

para o estudo dos eletrólitos (TICIANELLI; GONZALEZ, 2005). 

 Na figura 36, apresentamos a representação linear da impedância real (Z’) e imaginária 

(-Z’’) em função da frequência para os filmes de PMMA puro e dopados com tungstato de 

sódio diidratado.  
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Figura 36 – Sobreposição dos espectros de impedância, Z” e –Z’’  versus log(f), dos filmes de PMMA 

puro e filmes compósitos  PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

  

  

Fonte: A autora. 

 

Na região de altas frequências (≥10
4 

Hz) e intermediárias (10
4
 – 10

2
 Hz), para os 

filmes de PMMA puro e dopados com 0,5% de tungstato de sódio diidratado, observamos um 

comportamento semelhante com relação à impedância imaginária; nesta faixa de frequência 

podemos analisar a região interfacial eletrodo/filme, de forma simplificada, como um 

capacitor de placas paralelas; assim, mediante aplicação de um potencial elétrico, uma região 

da dupla camada elétrica seja formada pelo acúmulo de cargas no eletrodo e induzindo a uma 

polarização de cargas nos filmes poliméricos.  

Nestes filmes, a formação da dupla camada elétrica na interface eletrodo/filme na 

região de altas frequências é limitada pelo crescimento da impedância imaginária (-ωZ’’ = 

1/Cdc). Assim, à medida que ω = 2πf tende a frequências intermediárias, a capacidade em 

armazenar carga nesta região é diminuída em razão da alta resistência material (Rs) para 

formar dipolos induzidos, nas camadas mais internas dos filmes; mesmo havendo, entre o 

filme de PMMA (4,61x10
+9

 Ω) e PMMA/W0,5% (4,27x10
+9

 Ω), tabela 16, uma redução desta 

resistência de polarização, estes apresentam semelhantes características resistivas. 



78 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

Quando analisados nas regiões de frequências intermediárias, entre 10
-1

 e 10
1
 Hz, os 

filmes de PMMA e PMMA/W0,5%, apresentam um máximo de –Z’’, sugerindo que nesta 

região há um impedimento para o armazenamento de cargas no eletrodo (região limite da 

dupla camada elétrica); este comportamento segundo Orazem e Tribollet  é característico de 

materiais e/ou eletrodo idealmente polarizável (ORAZEM; TRIBOLLET, 2008). 

Todavia, os filmes PMMA/W1% e PMMA/W1,5% que apresentam diferença de uma 

ordem de grandeza dos valores de Rp , tabela 16, quando ω tende a frequências intermediárias, 

entre 10
-1

 e 10
2
 Hz,  os valores de -Z’’ são significativamente reduzidos em relação a aqueles 

PMMA e PMMA/W0,5%, ocorrendo nestes filmes o favorecimento da formação da dupla 

camada elétrica. 

 Observa-se, ainda, que na região de baixas frequências (˂10
-1

 Hz) os filmes 

permanecem com valores baixos de -Z’’, caracterizando armazenamento de cargas; o referido 

evento, ocorre concomitantemente ao aumento da resistência do material no interior dos 

filmes PMMA e PMMA/W0,5% caracterizado  pelo aumento da Z’ e relacionado à indução 

de dipolos nas camadas mais internas do polímero. Sendo, portanto, nesta região dos filmes, o 

domínio majoritário da resistência do material sobre da capacidade de polarizar carga, é 

observável na figura 36, que a habilidade de induzir dipolos é sensivelmente melhorada para o 

filme PMMA/W0,5%, uma vez que este filme apresenta uma menor resistência do material 

(Rs), tabela 16, decorrente da dopagem do polímero com portadores de carga oriundos do sal. 

 Os filmes PMMA/W1% e PMMA/W1,5% na região de baixas frequências, 

apresentam, quando comparados aos demais, melhores habilidades em polarizar dipolos no 

interior do filme; assim, à medida que a concentração do tungstato de sódio diidratado 

incorporado na matriz polimérica é aumentada,  a resistência do interior do filme (Rs) é 

diminuída, conforme pode ser observado pela tabela 16, desencadeando uma melhor 

capacitância intrínseca. 

Especialmente para o filme PMMA/W1,5%, nota-se que ocorrem dois máximos 

distintos de -Z’’característicos de dois processos de armazenamento de carga, um responsável 

pela formação de dipolos induzidos na matriz polimérica e um outro, em baixas frequências, 

para o sal tungstato de sódio, que se comporta como um óxido aceitador de elétrons, 

corroborando assim, sua natureza de semicondutor do tipo p.  

 



79 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

Tabela 16 – Parâmetros elétricos dos filmes puro PMMA e compósitos PMMA/W0,5%, PMMA/W1% 

e PMMA/W1,5%. 

Filme Rs (Ω) Rp (Ω) CPE σ (Ω
-1

.cm
-1

) C (F) 

PMMA 2,56x10
+7

 4,61x10
+9

 0,99 2,37x10
-10

 4,30x10
-4

 

PMMA/W0,5% 3,20x10
+8

 4,27x10
+9

 1,00 1,01x10
-11

 9,59x10
-2

 

PMMA/W1% 1,53x10
+8

 4,48x10
+9

 0,99 3,55x10
-11

 3,48x10
-2

 

PMMA/W1,5% 3,87x10
+6

 9,79x10
+8

 0,99 1,02x10
-9

 1,94x10
-2

 

PMMA/W1,5% (2º patamar) 1,19x10
+9

 7,39x10
+8

 1,00 3,31x10
-12

 1,48x10
-1

 

CPE – elemento de fase constante; σ – condutividade elétrica; C – capacitância. 

Fonte: A autora. 

  Vale ressaltar que para todos os filmes, figura 36, os valores de impedância real e 

imaginária tendem a zero em frequências maiores que 10
1
 Hz, propriedades estas relativas ao 

armazenamento de carga; o referido comportamento é característico de capacitor ideal e 

podem ser corroborados pelos valores de CPE = 1 (elemento constate de fase), contidos na 

tabela 16.  

  Observamos, tabela 16, que o aumento na concentração do sal na rede polimérica 

diminui a Rs do material. Deste modo, menores valores de impedância real são observados e, 

por conseguinte, menores são as resistências à passagem de corrente nos filmes; tal efeito 

pode ser notado através do aumento da condutividade dos filmes dopados quando comparados 

com o filme de PMMA puro. 

Assim sendo, nestes filmes, a condutividade se constitui como uma contribuição 

individual de cada espécie presente; uma vez que, conforme verificado nas análises de RTA, 

este sistema é regido por interações físicas e a migração dos portadores de carga em um 

eletrólito considera cada migração não interagente.  

   Os aspectos acima elencados são indicativos do comportamento capacitivo dos 

compósitos poliméricos, que mesmo sendo um dielétrico, permite uma condutividade elétrica 

(acúmulo de carga elétrica na superfície no eletrodo e indução da carga no interior do 

eletrólito) suficiente para que cargas sejam armazenadas no interior da matriz polimérica 

(WOLYNEC, 2003). 

 Tendo sido ressaltado, na interface filmes/eletrodo e do interior do filme, aspectos 

diferentes com relação às frequências características dos eventos elétricos associados, fato 

este exemplificado pela habilidade do filme PMMA/W1,5% em armazenar cargas no seu 
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interior em frequências menores, utilizaremos a representação Bode na perspectiva de 

elucidar a dependência dos parâmetros elétricos destes compósitos com relação à frequência, 

sobretudo nas regiões de baixas frequências. 

  O gráfico na representação Bode, figura 37, dos filmes de PMMA puro e dopado com 

o sal, sugere que estes materiais respondem linearmente de modo altamente resistivo com 

aplicação do potencial, isto porque não observamos na região de altas frequências (ω  ∞), 

um patamar relacionado à resistência do material, autenticando o comportamento observado 

na figura 36 e tabela 16. 

Podemos, ainda, observar neste gráfico que com o aumento da concentração do sal a 

contribuição ‘Rs + Rp’, caracterizada pelo patamar em baixas frequências, é diminuída, 

estando de acordo com a redução das resistência do material e de polarização dos filmes 

PMMA/W1% e PMMA/W1,5%, quando comparados ao filmes de PMMA puro, apresentadas 

na tabela 16. 

 

Figura 37 – Sobreposição dos espectros de impedância (log |Z| versus log ω) dos filmes de PMMA puro 

e filmes compósitos PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 
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Estes polímeros, sob o efeito do campo elétrico, sofrem algumas alterações estruturais 

que resultam em polarização ao longo da cadeia devido aos dipolos induzidos; este efeito 

consiste, primeiramente, em uma distorção conformacional da rede polimérica e, 

posteriormente, em um alinhamento dos dipolos formados pela aplicação do campo, 

denominado em orientação. Como estes dois processos ocorrem em momentos distintos após 

a aplicação de ddp, a depender da natureza molecular do polímero e, massa molar, dimensão e 

conformação das ligações intra e intercadeias, um outro efeito denominado relaxação 

dielétrica é observado para os polímeros. A figura 38, apresenta os diferentes tempos de 

relaxação dielétrica observados para os filmes compósitos poliméricos PMMA/W0,5%, 

PMMA/W1% e PMMA/W1,5%, além do filme PMMA puro (NUCCI, 2005). 

 

Figura 38 – Sobreposição dos espectros de impedância (log –Z’’ versus log f) dos filmes de PMMA 

puro e filmes compósitos PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

 

Considerando apenas um patamar, figura 38, quando avaliado os filmes PMMA, 

PMMA/W0,5% e PMMA/W1%  podemos inferir que nestes prevalecem apenas um tempo de 

relaxação associada ao movimento dos segmentos da cadeia polimérica (polarização da cadeia 
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polimérica); como os filmes PMMA/W0,5% e PMMA/W1% apresentam as menores 

concentrações de sal, não evidenciados, por exemplo pelas análises de difração de raios X, 

sugerimos que o processo de polarização seja dipolar, ou seja, dominado pela formação de 

dipolos da matriz polimérica.  

Assim sendo, considerado apenas um tempo de relaxação dielétrica, podemos observar 

que através da tabela 17, que a introdução do sal na estrutura polimérica permite uma 

diminuição do tempo de relaxação dielétrica quando incorporamos o sal na rede polimérica 

sugerindo que a presença de íons favoreça a resposta e a polarização da cadeia polimérica, 

frente à aplicação de ddp, além da retenção de carga na sua estrutura, fenômeno este 

evidenciado pela melhora do comportamento capacitivo. Isto porque, filmes hidratados 

apresentam melhor reversibilidade e tempos de resposta mais curtos; usando-se o processo 

sol-gel na confecção de filmes configura na obtenção de materiais que sempre contêm água e 

apresentam estrutura porosa, facilitando assim a difusão de íons (ZOPPI; MORTEAN, 2000). 

Para PMMA/W1,5%, dopado com a maior quantidade de sal, observamos dois picos 

do log –Z” com relação ao logaritmo da frequência; um associado ao polímero, polarização 

dipolar, e o segundo associado ao processo de migração de espécies iônicas presentes do sal 

(íons Na
+
 e WO4

-2
), polarização iônica caracterizada por um menor tempo de relaxação 

dielétrica, quando comparado com a polarização dipolar, conforme pode ser observado na 

tabela 17. 

Tabela 17 – Parâmetros dielétricos e elétricos dos filmes puro PMMA e compósitos PMMA/W0,5%, 

PMMA/W1% e PMMA/W1,5%. 

Amostra τ C (F) 

PMMA 1,98x10
-6

 4,30x10
-4

 

PMMA/W0,5% 4,09x10
-8

 9,59x10
-2

 

PMMA/W1% 1,56x10
-8

 3,48x10
-2

 

PMMA/W1,5% 1,90x10
-7

 1,94X10
-2

 

PMMA/W1,5% (2º patamar) 1,09x10
-8

 1,48X10
-1

 

 τ – tempo de relaxação; C – capacitância; 

Fonte: A autora. 
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5.5 Caracterização físico-química e elétrica da blenda poli(metacrilato de metila)-

poli(etileno glicol)  

 A sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA, PMMA/PEG (19/1) e 

PMMA/PEG (18/2), figura 39, nos permite observar a ausência da primeira banda de difração 

do poli(metacrilato de metila) para o filme com a maior quantidade de poli(etileno glicol); 

além disso, podemos ainda notar que a fase dispersa neste sistema promove um a redução 

significativa da áreas das bandas de difração da matriz polimérica. 

 Assim sendo, segundo observação da figura 39, sugerimos que o PEG promove 

modificações estruturais internas importantes na matriz do PMMA, que podem ser derivadas 

da redução do volume intercadeias e organização das cadeias poliméricas melhorando a 

cristalinidade do sistema uma vez que o poli(metacrilato de metila) é naturalmente amorfo e 

que picos de difração característicos do PEG não são percebidos nos difratogramas. 
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Figura 39 - Sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA puro e filmes das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 Os espectros de IV-RTA, figura 40, dos filmes de PMMA puro e das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2) apresentaram, em sua totalidade, bandas de absorção 

características do PMMA.  
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 A adição de PEG na matriz do PMMA, culminou na mudança de intensidade das 

bandas em 1721 cm
-1

, característica do grupo carbonila do PMMA, em 2966 e 2948 cm
-1

, 

relacionada à estiramentos  C-H de CH3 e CH2 alifático; e das bandas em 1263 e 1235 cm
-1

 

observadas em ésteres metílicos de cadeia longa associadas à estiramentos simétricos de C-O-

C e C-C-O, respectivamente,  além da banda em 1194 cm
-1

, resultante do estiramento 

assimétrico da ligação C-O-C. 

Figura 40 – Sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes de PMMA puro e filmes das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 

Fonte: A autora. 

 

 Deste modo, na ausência de bandas novas nos espectros de IV-RTA das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2) e apoiados na existência de alterações da intensidade 

das bandas características da matriz polimérica, sugerimos que estes polímeros apresentam 

interações exclusivamente eletrostáticas.  

 As curvas termogravimétricas das blendas PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2), 

figura 41, apresentam mais de um evento térmico em que variações de massa são observadas;  

este comportamento difere daquele notado na curva TG/DTG do filme de PMMA puro que 

apresenta apenas uma etapa de perda de massa atribuída à natureza amorfa deste polímero. 
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Figura 41 – Sobreposição das curvas termogravimétricas (TG/DTG) dos filmes de PMMA puro e filmes das 

blendas PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 

Fonte: A autora. 

 

  Observamos nas curvas TG/DTG da blenda PMMA/PEG(19/1) dois picos 

endotérmicos que ocorrem em 291,3 e 396 ºC, associados à duas perdas de massa; 

ressaltamos ainda a presença de duas variações de capacidade calorífica, também notadas para 

a blenda PMMA/PEG(18/2), nas seguintes faixas de frequência 43 – 122,8 e 138 – 252 ºC e 

que, portanto, antecedem as degradações mais importantes desta mistura física. 

 A blenda PMMA/PEG(18/2) em suas curvas TG/DTG, apresenta sucessivas reações 

de degradação, evidenciadas por picos endotérmicos sucessivos presentes nas curvas DTG, 

que ocorrem em 268,8; 275,3; 292,8; 297,6; 385,9 e 421,8 ºC. Destacamos as mais aparentes 

nas curvas TG e que ocorrem em 292,8 e 421,8 ºC como aquelas relacionas às degradações 

mais importantes desta mistura física. 

 A sobreposição das curvas DSC, figura 42, para os filmes autossustentáveis 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2) apresentam características distintas e intermediárias 

daquelas observadas para o filme PMMA puro;  o filme PMMA/PEG(19/1) discretas 

variações de energia são observadas, que ocorrem em menor faixa de temperatura, para as 
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rupturas de ligações observadas para o PMMA, enquanto o filme PMMA/PEG(18/2), com a 

maior quantidade de PEG, apresenta picos mais proeminentes. 

Figura 42 – Sobreposição das curvas DSC dos filmes de PMMA puro e filmes das blendas PMMA/PEG(19/1) 

e PMMA/PEG(18/2). 

 

Fonte: A autora. 

 

Considerando que o poli(metacrilato de metila) e poli(etileno glicol) exibem 

decomposição em faixas de temperaturas diferentes e que esta mistura apresenta 

características de uma blenda polimérica imiscível, que apresenta propriedades físicas de 

modo macroscopicamente uniforme mas com etapas de degradação não uniformes, podemos 

sugerir que a incorporação do PEG promove modificações na cinética de degradação térmica 

da matriz polimérica, visíveis nas curvas TG/DTG, através da migração de radicais livres 

oriundos das etapas de degradação. 

Os filmes formados a partir das blendas PMMA/PEG não foram observados em 

microscopia ótica e eletrônica; como a formação destes filmes é exclusivamente oriunda de 

compostos orgânicos, a análise com MEV não foi possível em razão da degradação da 

amostra em consequência do carreamento de elétrons em sua superfície uma vez que não 

realizamos a metalização. 
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 A alta transparência dos filmes de PMMA, PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2), 

decorrentes de diferentes índices refração das porções cristalinas e amorfas nas blendas, não 

permitiram à observação usando o microscópio óptico, devido ao não estabelecimento de foco 

no filme. 

 As blendas de poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol), obtidas em 

dimetilformamida, foram analisadas por impedância, figura 43. A referida mistura física, sob 

a forma de filme, apresenta o PMMA como matriz e o PEG como fase dispersa nas 

composições 19/1 e 18/2.  

 Figura 43 – Sobreposição dos espectros de impedância (Z” e –Z’’ versus f) dos filmes de 

PMMA puro e filmes das blendas PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 
Fonte: A autora. 

 

Os filmes de PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG 18/2, na região de altas frequências, 

apresentam um comportamento semelhante aos filmes de PMMA puros e dopados com 

tungstato de sódio diidratado com relação à impedância imaginária; na interface 

eletrodo/filme, caracterizada nesta faixa de frequência, as impedâncias real e imaginária 

tendem a zero sugerindo que estes filmes, também, comportam-se como um capacitor de 

placas paralelas mediante a aplicação de um potencial elétrico; há então a presença  de dupla 
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camada elétrica formada, a princípio, pelo acúmulo de cargas no eletrodo  e, posteriormente, 

neutralizada pela polarização dos filmes poliméricos. 

À medida que o campo elétrico é aplicado observamos, nestes filmes, que a formação 

da dupla camada elétrica na interface eletrodo/filme entre as regiões de frequências altas e 

intermediárias é limitada pelo crescimento da impedância imaginária (-ωZ’’ = 1/Cdc). Assim, 

quando ω tende a frequências intermediárias, a capacidade em armazenar carga nesta região é 

diminuída em razão da alta resistência do material (Rp) para formar dipolos induzidos, nas 

camadas do filme polimérico mais próximas ao eletrodo, sendo característico de 

comportamento resistivo. 

Um máximo de –Z’’ coincidentes entre 10
-1

 e 10
1
 Hz, dos filmes de PMMA,  

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2) sugerem uma região limite da dupla camada elétrica. 

Ou seja, nesta região há um impedimento para o armazenamento de cargas no eletrodo tendo, 

também, como contribuição a impedância real; comportamento semelhante foi observado nos 

filmes PMMA e PMMA/W0,5%, podendo ser um indicativo de que este impedimento na 

superfície dos filmes seja exclusivo da matriz polimérica, uma vez que o PMMA, na forma de 

pó puro apresenta, como a maioria dos polímeros, características isolantes. 

 Observa-se, ainda, que na região de baixas frequências, os filmes apresentam valores 

decrescentes de -Z’’ e ascendentes Z’, comportamento característico de um novo processo de 

armazenamento de cargas limitado agora pela resistência do material (Rs); isto porque 

observamos que, tabela 16, para o filme PMMA/PEG(19/1) o referido evento elétrico é 

acompanhado pelo aumento da resistência do material no interior do filme (Rs) quando 

comparado ao PMMA, ao passo que a resistência (Rs) do PMMA/PEG(18/2) é maior; de um 

modo geral, a contribuição “RS+Rp” cresce linearmente com o aumento da concentração do 

PEG no sistema. 

Assim sendo, a maior concentração de PEG incorporado à matriz de PMMA origina 

uma menor resistência do material (Rs) associada à uma maior resistência de polarização (Rp) 

para o filme PMMA/PEG(18/2), enquanto que no filme PMMA/PEG (19/1) observamos o 

inverso, ou seja, maior resistência do material (Rs) e menor resistência de polarização (Rp); 

diante do exposto, sugerimos que o referido comportamento seja característico da 

acomodação do poli(etileno glicol) na rede do poli(metacrilato de metila) que ocorre de dois 

modos diferentes nas blendas: No PMMA/PEG(19/1) as cadeias PEG encontra-se na 

superfície do filme, uma vez que a resistência de polarização é menor, enquanto que no filme  
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PMMA/PEG(18/2) o PEG apresenta-se no interior do filme originando uma menor resistência 

do material à medida que enfatiza na superfície as características do PMMA. 

 Além disto, estes efeitos de competição entre as resistências Rs e Rp, e, portanto, o 

somatório de suas contribuições (Rs+Rp), são inversamente proporcionais a capacidade do 

sistema em armazenar cargas como um capacitor, isto porque nestes filmes foi observado que 

a incorporação do PEG, à exemplo do que ocorre com a incorporação do tungstato de sódio 

diidratado, também melhora a capacitância elétrica dos sistemas, como mostra a tabela 18.  

Tabela 18 – Parâmetros elétricos dos filmes PMMA e blendas PMMA/PEG (19/1) e 

PMMA/PEG(18/2). 

Filme Rs (Ω) Rp (Ω) σ (Ω
-1

.cm
-1

) C (F) 

PMMA 2,56x10
+7

 4,61x10
+9

 2,37x10
-10

 4,30x10
-4

 

PMMA/PEG(19/1) 2,32x10
+8

 4,56x10
+9

 2,58x10
-11

 1,23x10
-2

 

PMMA/PEG(18/2) 7,74x10
+6

 4,79x10
+9

 5,00x10
-10

 5,59x10
-2

 

σ – condutividade elétrica; C – capacitância. 

Fonte: A autora. 

O diagrama no formato Bode, figura 44, das blendas PMMA/PEG(19/1) e 

PMMA/PEG (18/2) sob a forma de filmes, respondem linearmente de modo altamente 

resistivo, assim como os filmes de poli(metacrilato de metila) dopado com tungstato de sódio 

diidratada;  o referido comportamento é observado pela ausência, na região de altas 

frequências (ω  ∞), um patamar relacionado à resistência do material.  

Como vimos anteriormente nas representações de Z’ e –Z’’ em função da frequência, a 

contribuição ‘Rs + Rp’ aumenta linearmente com a adição de poli(etileno glicol) na matriz do 

poli(metacrilato de metila), tabela 18; o referido comportamento pode ser observado pela 

diminuição do patamar em baixas frequências dos filmes PMMA/PEG(19/1) e 

PMMA/PEG(18/2),  quando comparados ao filme de PMMA. 
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Figura 44 – Sobreposição dos espectros de impedância (log |Z| versus log ω) das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 
Fonte: A autora. 

 

Sugerimos, ainda, que o comportamento capacitivo, derivado da formação da dupla 

camada elétrica, obtido pela relação (|Z| = 1/Cdc) e indicado na região de frequências 

intermediárias, seja favorecido com a adição do PEG (tabela 18) uma vez que a aplicação de 

potencial resulta na indução de dipolos, contra-carga ao fluxo de elétrons que são 

armazenados no eletrodo metálico, nas redes poliméricas do poli(metacrilato de metila) e 

poli(etileno glicol). 

Os tempos de relaxação dielétrica observados para os filmes poliméricos 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2), além do filme PMMA puro, apresentam o mesmo 

comportamento, apenas um pico de relaxação na região de baixas frequências, figura 45. 
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Figura 45 – Sobreposição dos espectros de impedância (log –Z’’ versus log f) das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2). 

 
 

Fonte: A autora. 
 

Assim sendo, considerando apenas um patamar apresentados para estes filmes, 

podemos inferir que nestes prevalece apenas um tempo de relaxação associada ao movimento 

dos segmentos da cadeia polimérica derivado da polarização dipolar, tabela 19; este 

comportamento nos permite inferir que esta polarização ocorre em tempos iguais para o 

PMMA e PEG ou, ainda, que seja referente ao tempo de relaxação apenas do PMMA que se 

sobressai em função da composição do filme. 

De todo o modo, analisando os tempos de relaxação contidos na tabela 19, é notório 

que a incorporação do PEG promove melhora na retenção dos dipolos induzidos, uma vez 

que, quando comparamos os tempos de relaxação dos filmes PMMA/PEG(19/1) e 

PMMA/PEG(18/2) com aquele do filme PMMA, eles apresentam valores menores de 

relaxação dielétrica e podem, portanto, explicar a melhora da capacitância elétrica na mesma 

proporção. 
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Tabela 19 – Parâmetros dielétricos e elétricos dos filmes puro PMMA e blendas PMMA/PEG(19/1) e 

PMMA/PEG(18/2). 

Amostra τ C (F) 

PMMA 1,98x10
-6

 4,30x10
-4

 

PMMA/PEG(19/1) 5,60x10
-7

 1,23x10
-2

 

PMMA/PEG(18/2) 2,68x10
-8

 5,59x10
-2

 

 τ – tempo de relaxação; C – capacitância; 

Fonte: A autora. 
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5.6 Caracterização físico-química e elétrica dos filmes compósitos autossustentáveis 

poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol)-tungstato de sódio diidratado – 

[Composição PMMA/PEG (19/1)] 

 Os difratogramas sobrepostos dos filmes PMMA, PMMA/PEG (19/1), 

PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%, figura 46, apresentaram 

características intermediárias a aquelas observadas nos sistemas em que o poli(metacrilato de 

metila) é dopado com tungstato de sódio diidratado e poli(etileno glicol) separadamente. 

 O deslocamento das bandas de difração características do PMMA para ângulos em 2θ 

maiores e a ausência da primeira banda de difração em 14,66˚ são, supostamente, decorrentes 

da modificação da matriz dirigida pelo PEG; vale ressaltar que os picos de difração da fase 

dispersa, pode ser um indicativo de que este polímero encontra-se no interior da estrutura do 

filme modificando o espaço entre as cadeias do PMMA. 

  No difratograma do filme compósito PMMA/PEG(19/1)/W1,5% observamos a 

presença de dois picos em 14,31˚, anteriormente relacionado ao plano (102) do tungstato de 

sódio, e em 22,47˚ que sugerimos ser do PEG uma vez que este, isolado,  apresenta um pico 

de difração em 23,21˚. Além disso, na região de 2θ entre 15 e 21˚, podemos observar uma 

banda de difração que acreditamos ser do PMMA. Deste modo, por observarmos 

características concomitantes dos três componentes do sistema, sugerimos que este filme 

apresente uma estrutura em que os polímeros e o sal encontram-se enovelados ao longo da 

cadeia polimérica do PMMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA puro, da blenda PMMA/PEG(19/1)  e 
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filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 A sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes PMMA/PEG(19/1)/W1% e 

PMMA/PEG(19/1)/W1,5%, figura 47, quando comparados aos filmes PMMA e 

PMMA/PEG(19/1), apresentam absorção na região característica da ligação  –OH no filme 
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com maior concentração do sal, provavelmente, devido à água presente na estrutura do 

tungstato de sódio diidratado e grupos –OH do poli(etileno glicol). 

 Concomitantemente, com a adição de PEG, do sal e do aumento da concentração 

deste, podemos observar o aumento da intensidade da banda em 1721 cm
-1

 atribuída a 

carbonila de grupo éster, sugerindo modificação nesta ligação; o referido comportamento 

pode estar relacionado à interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio entre o –CO– 

do PMMA e os grupos OH do PEG e do sal tungstato de sódio (DE LIMA; FELISBERTI, 

2009; SELVAKUMAR; BHAT; RENGANATHAN, 2009). 

 Além disto, podemos observar que a incorporação do poli(etileno glicol) e do 

tungstato de sódio diidratado provocou, na matriz do poli(metacrilato de metila), uma 

modificação estrutural evidenciada pelo o aumento da intensidade da banda em 819 cm
-1

 

relacionada à flexão no plano (‘rocking’) do grupamento  –CH2–, anteriormente relatada em 

840 cm
-1

 para o PMMA isolado, tabela 5. 
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Figura 47 – Sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes de PMMA puro, blendas 

PMMA/PEG(19/1) e filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 
Fonte: A autora. 

 

 Próximo a banda atribuída à carbonila do poli(metacrilato de metila), também, 

podemos observar para o  filme PMMA/PEG(19/1) uma banda nova em 1681 cm
-1

, que se 

acentua e se desloca para 1676 cm
-1

 no  filme PMMA/PEG(19/1)/W1% e torna a reduzir no 

filme PMMA/PEG(19/1)/W1,5%; esta banda não observada na matriz polimérica, foi 

atribuída, anteriormente, aos estiramentos assimétricos –OH em 1652 cm
-1

 do PEG e em 1680 

cm
-1

 do tungstato de sódio, e seus deslocamento são sugestivos de possíveis interações desse 

grupo com a matriz polimérica.   

 Adicionalmente, no espectro do filme PMMA/PEG(19/1)/W1,5%, notamos a 

ocorrência de uma banda não observada para os filmes de PMMA, PMMA/PEG(19/1) bem 

como para o filme PMMA/PEG(19/1)/W1% com a menor quantidade tungstato de sódio, em 

927 cm
-1

 que pode estar relacionada a ligação terminal, W=O, ressaltada em 931 cm
-1

 e que 

reporta um polimorfo do WO3 no estado amorfo. 

 Quando submetido à análise termogravimétrica o filme compósito 

PMMA/PEG(19/1)/W1% apresentou duas variações de capacidade calorífica  nas faixas de 
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temperatura 43 – 122,8 ºC e 138 – 252 º C, figura 48; a degradação térmica deste compósito 

ocorre em 02 (duas) etapas distintas, notadas por dois picos endotérmicos na curva DTG, nas 

temperaturas de 295,9 e 424,2 ºC; adicionalmente, uma discreta variação de massa que ocorre 

em 380 ºC observada através de um ombro próximo à segunda etapa de perda de massa. 

Figura 48 – Sobreposição das curvas termogravimétricas (TG/DTG) dos filmes de PMMA puro, blendas 

PMMA/PEG(19/1) e filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

  

 As curvas termogravimétricas do filme compósito PMMA/PEG(19/1)/W1,5% 

apresentam três variações de perda de massa, evidenciadas por três pico endotérmicos nas 

curvas DTG, nas temperaturas 299,5; 398,2 e 420,2 ºC; adicionalmente, também foram 

observadas as mesmas variações de capacidade calorífica notadas para o filme compósito 

PMMA/PEG(19/1)/W1%. 

 A sobreposição das curvas DSC dos filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/1%W e 

PMMA/PEG(19/1)/1,5%W, figura 49, nos permite inferir que a incorporação do sal tungstato 

de sódio, a exemplo do que ocorreu com a incorporação do PEG como fase dispersa à matriz 

polimérica de PMMA, muda a cinética de despolimerização da blenda PMMA/PEG (19/1). 
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Figura 49 – Sobreposição das curvas DSC dos filmes de PMMA puro, blendas PMMA/PEG(19/1) e filmes 

compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

 

 As micrografias, obtidos por microscópio ótico, para os filmes compósitos 

PMMA/PEG(19/1)/1%W e PMMA/PEG(19/1)/1,5%W, figuras 50 e 51, evidenciam que a 

superfície destes filmes consistem em uma superfície densa na qual estão partículas finamente 

distribuídas que sugerimos ser o tungstato de sódio; observa-se que os traços, anteriormente, 

caracterizado como aglomerados das cadeias do poli(metacrilato de metila) estão presentes, 

sobretudo no filme com maior concentração do tungstato de sódio.  

 Adicionalmente, podemos notar que, estas duas composições, principalmente o 

PMMA/PEG(19/1)/1%W, apresentam em sua superfície regiões com formatos circulares, 

distribuídos irregularmente, os quais são sugestivos de poros; em sistemas que contêm PEG é 

comum a observação destas características (ZOPPI; MORTEAN, 2000; MARIA, 2011). 
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Figura 50 – Micrografias, por MO, do filme 

PMMA/PEG(19/1)/1%W nas ampliações de 100, 50 e 

20µm. 

Figura 51 – Micrografias, por MO, do filme 

PMMA/PEG(19/1)/1,5%W nas ampliações de 100, 50 

e 20µm. 

  

  



101 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

  

Fonte: A autora. 

 

 Nas micrografias, obtidas por microscópio eletrônico de varredura, dos filmes 

compósitos PMMA/PEG(19/1)/1%W e PMMA/PEG(19/1)/1,5%W, figuras 52 e 53, 

respectivamente, podemos notar uma distribuição regular de grãos na superfície dos filmes. 
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Figura 52 – Micrografias, por microscópio eletrônico 

de varredura, do filme PMMA/PEG(19/1)/1%W nas 

ampliações de 50, 600, 1000, 2000 e 5000x. 

Figura 53 – Micrografias, por microscópio eletrônico 

de varredura, do filme PMMA/PEG(19/1)/1,5%W nas 

ampliações de 50, 600, 1000, 2000 e 5000x. 
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Fonte: A autora. 
  

 A ampliação das micrografias dos filmes PMMA/PEG(19/1)/1%W e 

PMMA/PEG(19/1)/1,5%W permite a observação de que estes grãos consistem em dois tipos 

de aglomerados; o de partículas finamente distribuídas ao longo de traços já observados e 

relacionados ao poli(metacrilato de metila) e de partículas com arestas bem definidas que 

apresenta formatos e tamanhos diferentes, entre ele formato tipo agulha antes atribuídos ao 

tungstato de sódio diidratado. 

 Nas medidas de impedância eletroquímica, observamos que a adição do tungstato de 

sódio diidratado na blenda PMMA/PEG(19/1), figura 54, provoca uma diminuição da 

resistência do material (Rs), tabela 20; como esta resistência está relacionada a polarização de 

cargas nas camadas mais internas no filme, sugerimos que o sal no filme compósito 

PMMA/PEG(19/1)/W1% está acomodado no interior do filme. Ao mesmo tempo, neste filme, 

de acordo com a modificação estrutural sugerida, ressaltam-se na superfície as características 

isolantes do PMMA desencadeando o aumento da resistência de polarização quando 

comparado ao filme PMMA/PEG(19/1). 
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Tabela 20 – Parâmetros elétricos da blenda PMMA/PEG(19/1) e dos filmes compósitos 

PMMA/PEG(19/1)W1% e PMMA/PEG(19/1)W1%. 

Filme Rs (Ω) Rp (Ω) σ (Ω
-1

.cm
-1

) C (F) 

PMMA/PEG(19/1) 2,32x10
+8

 4,56x10
+9

 2,58x10
-11

 1,23x10
-2

 

PMMA/PEG(19/1)/W1% 1,76x10
+6

 4,66x10
+9

 3,65x10
-9

 1,50x10
-2

 

PMMA/PEG(19/1)/W1,5% 2,92x10
+8

 4,34x10
+9

 1,44x10
-11

 1,33x10
-1

 

σ – condutividade elétrica; C – capacitância. 

Fonte: A autora. 

  Na figura 54, também observamos o deslocamento da resposta de Z’ e –Z’’ 

para frequências menores no filme PMMA/PEG(19/1)/W1%, indicando que a resposta deste 

sistema à aplicação do potencial elétrico ocorre em menor tempo, caracterizando-o como mais 

sensível à polarização de cargas quando comparado ao filme compósito 

PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

Figura 54 – Sobreposição dos espectros de impedância (Z” e –Z’’ versus log f) da blenda 

PMMA/PEG(19/1) e filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

 

Entretanto, ao aumentarmos a concentração do sal para 1,5%, observamos o efeito 

inverso: a resistência de polarização diminui, ou seja, a polarização de cargas na interface 
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aumenta à medida que a resistência do material (Rs) é ligeiramente maior que aquela 

observada na blenda  PMMA/PEG(19/1) sugerindo que, neste compósito, o sal  concentra-se 

na superfície, enquanto no interior do filme predominam as características elétricas do 

PMMA. 

Para os filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG/(19/1)/W1,5%, 

não foram observados redução dos valores máximos de –Z’’, indicando que a adição de sal na 

blenda PMMA/PEG(19/1) não implica em redução do limite de armazenamento de cargas na 

região de frequências intermediárias. 

Na figura 55 apresentamos o diagrama, na representação Bode, dos filmes compósitos 

PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG/(19/1)/W1,5%. Observamos que os patamares de 

contribuição (Rs+Rp) são coincidentes na região de baixas frequências, este comportamento 

associado aos valores da contribuição (Rs+Rp), com Rs = 4,66x10
+9

 Ω e Rp = 4,63x10
+9

 Ω, 

para os filmes compósitos com 1% e 1,5% de sal, respectivamente, sugerem que estes filmes 

apresentam as mesmas características capacitivas. 

Figura 55 – Sobreposição dos espectros de impedância (log |Z| versus log ω) da blenda 

PMMA/PEG(19/1) e filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 
Fonte: A autora. 
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 Entretanto, ao observarmos os valores de capacitância para os filmes compósitos 

PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG/(19/1)/W1,5%, tabela 21, notamos que para este 

último, o valor associado ao armazenamento de cargas no filme é maior; considerando que  o 

filme compósito PMMA/PEG/(19/1)/W1,5% apresenta menor resistência à polarização de 

cargas na interface do filme/eletrodo, acreditamos que a sua maior capacitância esteja 

associada à polarização de cargas induzida pela presença do sal na superfície do filme. 

Tabela 21 – Parâmetros dielétricos e elétricos da blenda PMMA/PEG(19/1) e dos filmes compósitos 

PMMA/PEG(19/1)W1% e PMMA/PEG(19/1)W1,5%. 

Amostra τ C (F) 

PMMA/PEG(19/1) 5,60x10
-7

 1,23x10
-2

 

PMMA/PEG(19/1)/W1% 7,00x10
-7

 1,50x10
-2

 

PMMA/PEG(19/1)/W1,5% 5,78x10
-8

 1,33x10
-1

 

 τ – tempo de relaxação; C – capacitância; 

Fonte: A autora. 

 

A imposição de um campo elétrico faz com que cátions e ânions migrem, através da 

rede polimérica, em direção às interfaces polímero/eletrodo; entretanto, considerando a carga 

e o tamanho dos portadores de carga presentes neste sistema, nós propomos que há tempos 

diferentes para a migração dos íons Na
+
 e WO4

-2
, além dos observados para a polarização dos 

polímeros e a passagem da corrente de elétrons no sistema. 

 Os tempos de relaxação dielétrica observados para os filmes compósitos poliméricos 

PMMA/PEG(19/1)W1% e PMMA/PEG(19/1)W1,5%, figura 56,  não apresentam o mesmo 

comportamento observado para o filme PMMA/PEG(19/1) com um único pico de relaxação; 

muito embora a presença de ruídos não permita claramente a observação das relaxações 

dielétricas presentes nestes materiais nas regiões de frequências intermediárias e baixas, 

podemos observar uma tendência de dois picos relacionados a tempos de polarização 

distintos; inferimos, a exemplo do que aconteceu para os compósitos em que o PMMA é 

dopado apenas com tungstato de sódio, o pico de relaxação dielétrica que ocorre em 

frequências intermediárias está relacionado à polarização das cadeias poliméricas, enquanto 

aquele observado em baixas frequências está relacionado à migração dos íons do sal de 

tungstato. 
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Figura 56 – Sobreposição dos espectros de impedância (log  –Z’’ versus log f) da blenda 

PMMA/PEG(19/1) e filmes compósitos PMMA/PEG(19/1)/W1% e PMMA/PEG(19/1)/W1,5%. 

 
Fonte: A autora. 

 

5.7 Caracterização físico-química e elétrica dos filmes compósitos autossustentáveis 

poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol)-tungstato de sódio diidratado – 

[Composição PMMA/PEG (18/2)] 

 O sistema PMMA/PEG com composição 18/2 e dopados com 1 e 1,5% de tungstato de 

sódio, apresenta na sobreposição dos difratogramas, figura 57, pico de difração em 14,42º 

relacionado ao plano de difração (102) do tungstato de sódio diidratado para o filme 

compósito PMMA/PEG(18/2)/W1%. 
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Figura 57 - Sobreposição dos difratogramas dos filmes de PMMA puro, da blenda PMMA/PEG(18/2  e 

filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 

 

Fonte: A autora. 
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A exemplo do que ocorreu nos filmes PMMA/W0,5%, PMMA/W1% e 

PMMA/W1,5%W, poderíamos prever, de acordo com o aumento da concentração do sal, a 

evolução dos picos relacionados ao tungstato de sódio diidratado. Entretanto, observamos a 

presença de uma banda de difração com seu máximo em 17,42º (2θ) no difratograma do filme 

com a maior concentração do sal, PMMA/PEG(18/2)/W1,5%,  inclusive com maior área 

quando comparado com os filmes em que o poli(metacrilato de metila) não está modificado. 

 Observamos, ainda, o deslocamento das bandas de difração do poli(metacrilato de 

metila) para ângulos maiores, como ocorreu nos difratogramas dos filmes anteriores, além da 

presença de um pico de difração em 22,31º atribuído, anteriormente, ao PMMA. 

A sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes PMMA/PEG(18/2)/W1% e 

PMMA/PEG(18/2)/W1,5%, figura 58, quando comparados aos filmes PMMA e 

PMMA/PEG(18/2), apresentam absorção na região característica da ligação  –OH no filme 

com maior concentração do sal, provavelmente, devido à água presente na estrutura do 

tungstato de sódio diidratado e grupos –OH do poli(etileno glicol); este comportamento 

também foi observado para os filmes com composição 19/1 a medida que PEG e 

Na2WO4.2H2O foram sendo incorporados na matriz do PMMA. 
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Figura 58 – Sobreposição dos espectros de IV-RTA dos filmes de PMMA puro, blendas PMMA/PEG(18/2) e 

filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

 

 As curvas termogravimétricas (TG/DTG) do filme PMMA/PEG(18/2)/1%W 

evidenciam que a degradação térmica deste compósito ocorrem em três etapas distintas, figura 

59; as variações de massa ocorrem nas temperaturas 297,6; 396,2 e 421,8ºC e são 

evidenciadas por três picos endotérmicos nas curvas DTG. Variações das capacidades 

caloríficas que antecedem os eventos de perda de massa são adicionalmente notadas nas 

faixas de temperatura de 41 – 123 e 130 – 256,1 ºC. 
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Figura 59 – Sobreposição das curvas termogravimétricas (TG/DTG) dos filmes de PMMA puro, blendas 

PMMA/PEG(18/2) e filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

  

 O filme compósito PMMA/PEG(18/2)/1,5%W apresenta em suas curvas 

termogravimétricas as mesmas variações de capacidades caloríficas observadas no compósito 

PMMA/PEG(18/2)/1%W; para este compósito podemos também notar que sua degradação 

térmica ocorre em três etapas, evidenciadas pelos três eventos de variação de massa nas 

curvas DTG, nas temperaturas de 300,6; 401,2 e 421,8 ºC. 

 Para os filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/1%W e PMMA/PEG(18/2)/1,5%W a 

sobreposição das curvas DSC, figura 60, apresenta três variações de energia que podem ser 

associadas às três etapas de degradação térmica observadas anteriormente nas curvas 

TG/DTG destes materiais; por apresentarem uma faixa de degradação térmica próxima 

daquela observada para o filme  poli(metacrilato de metila) sugerimos que a incorporação do 

PEG e o sal tungstato de sódio diidratado nos permite observar as etapas de decomposição 

não previstas para a matriz isolada em suas curvas TG/DTG. 
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Figura 60 – Sobreposição das curvas DSC dos filmes de PMMA puro, blendas PMMA/PEG(18/2) e filmes 

compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

  

 Os filmes PMMA/PEG(18/2)/1%W e PMMA/PEG(18/2)/1,5%W, apresentam em suas 

micrografias obtidas em microscópio ótico, figuras 61 e 62, respectivamente, o mesmo padrão 

de características já observadas para os filmes PMMA/PEG(19/1)/1%W e 

PMMA/PEG(19/1)/1,5%W, figuras 50 e 51; trata-se de filmes em que a matriz do 

poli(metacrilato de metila) com o poli(etileno glicol) associado funciona como uma superfície 

onde estão depositadas partículas de tungstato de sódio. 

 Vale ressaltar, de acordo com o verificado nas micrografias apresentadas nas figuras 

61 e 62, que a adição de poli(etileno glicol) à estes sistema resultou em um decréscimo dos 

traços caracterizados como regiões de aglomerados de poli(metacrilato de metila); podemos, 

ainda, perceber que nestas micrografias não observamos características morfológicas do PEG 

que consistem em partículas globulares e fibrosas conforme foi, anteriormente, observado por 

Pielichowski, Flejtuch e Maria (PIELICHOWSKI; FLEJTUCH, 2002; MARIA, 2011); estas 

características sugerem que a matriz e fase dispersa constituem uma mistura homogênea e 

corrobora o já observado em nas análises de IV-RTA; 
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Figura 61 – Micrografias, por microscópio ótico, do 

filme PMMA/PEG(18/2)/1%W nas ampliações de 100, 

50 e 20µm. 

Figura 62 – Micrografias, por microscópio ótico, do 

filme PMMA/PEG(18/2)/1,5%W nas ampliações de 

100, 50 e 20µm. 
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Fonte: A autora. 

 

 

 A superfície dos filmes PMMA/PEG(18/2)/1%W e PMMA/PEG(18/2)/1,5%W, 

mostrados nas micrografias 63 e 64, obtidos microscópio eletrônico de varredura, 

respectivamente, apresentam as mesmas características observadas para os filme  

PMMA/PEG(19/1)/1%W e PMMA/PEG(19/1)/1,%W, ou seja, aglomerados de grãos bem 

distribuídos. Entretanto, podemos observar que no filme com maior concentração do tungstato 

de sódio estes aglomerados estão em maiores quantidade assim como mais uniformemente 

distribuídos. 
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Figura 63 – Micrografias, por microscopia eletrônico 

de varredura, do filme PMMA/PEG(18/2)/1%W nas 

ampliações de 50, 600, 1000, 2000 e 5000x. 

Figura 64 – Micrografias, por microscopia eletrônico 

de varredura, do filme PMMA/PEG(18/2)/1,5%W nas 

ampliações de 50, 600, 1000, 2000 e 5000x. 
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Fonte: A autora. 

  

 A observação destes aglomerados de grãos em ampliações maiores, sugere que estes 

aglomerados, assim como o observado nos sistemas em que a concentração de poli(etileno 

glicol) é menor, são constituídos de partículas menores disformes distribuídas regularmente 

ao longo dos traços. 

Além disso, também estão presentes na superfície dos filmes PMMA/PEG(18/2)/1%W 

e PMMA/PEG(18/2)/1,5%W, a presença de placas aparentemente formadas pela densificação 

dos grãos em formato de agulha relacionados ao tungstato de sódio e que não foram 

observados nos filmes PMMA/PEG(19/1)/1%W e PMMA/PEG(19/1)/1,5%W; assim, 

podemos inferir que o aumento da concentração de poli(etileno glicol) promove modificação 

estrutural do sal.  

A modificação na blenda PMMA/PEG(18/2),  através da incorporação do sal tungstato 

de sódio diidratado nas proporções 1 e 1,5%, originando os filmes PMMA/PEG(18/2)/W1% e 

PMMA/PEG(18/2)/W1,5%, respectivamente, apresentaram comportamento resistivo  do 

material (Rs) crescente e comportamento resistivo da interface filme/eletrodo (Rp) decrescente 

com o aumento da concentração de sal, tabela 22. 
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Tabela 22 – Parâmetros elétricos da blenda PMMA/PEG(18/2) e dos filmes compósitos 

PMMA/PEG(18/2)W1% e PMMA/PEG(18/2)W1,5%. 

Filme Rs (Ω) Rp (Ω) σ (Ω
-1

.cm
-1

) C (F) 

PMMA/PEG(18/2) 7,74x10
+6

 4,79x10
+9

 5,00x10
-10

 5,59x10
-2

 

PMMA/PEG(18/2)/W1% 3,11x10
+7

 4,66x10
+9

 1,76x10
-10

 4,69x10
-3

 

PMMA/PEG(18/2)/W1,5% 6,41x10
+7

 4,34x10
+9

 1,06x10
-10

 3,41x10
-2

 

σ – condutividade elétrica; C – capacitância. 

Fonte: A autora. 

 

De modo que, o aumento da concentração de sal originou um aumento da resistência 

do material (Rs) e uma diminuição da resistência de polarização (Rp) nos filmes compósitos 

PMMA/PEG(18/2)/W1%  e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%; assim, sugerimos que a polarização 

na superfície destes compósitos poliméricos, região fronteiriça do eletrodo de trabalho, é 

favorecida ao passo que a resistência de polarização de cargas no interior do filme  é 

desfavorecida. 

Estes comportamentos podem ser observados pela relação das Z’ e –Z’’ em função da 

frequência, figura 65. O deslocamento da resposta dos filmes PMMA/PEG(18/2)/W1% e 

PMMA/PEG(18/2)/W1,5%, evidenciado pelo deslocamento dos máximos de –Z’’ e das 

curvas de Z’,  para frequências maiores frente à aplicação de potencial elétrico, ocorre 

anteriormente a aquela observada para a blenda PMMA/PEG(18/2), na ausência do sal. 

Assim, inferimos que a adição de sal melhora a sensibilidade do acúmulo de carga no eletrodo 

de trabalho, fato este evidenciado pela melhora da polarização da interface. 
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Figura 65 – Sobreposição dos espectros de impedância (Z’ e –Z’’ versus log f) da blenda 

PMMA/PEG(18/2) e filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 

Fonte: A autora. 

  

Observamos também, através da representação Bode, figura 66, que na região de 

baixas frequências, à medida que o sal é incorporado, os patamares da contribuição (Rs+Rp) 

dos compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5% são praticamente 

iguais, estando de acordo com o observado na tabela 22. Entretanto, a não linearidade dos 

valores das resistências do material e de polarização não nos permitem inferir sobre quais 

comportamentos contribuem efetivamente para o armazenamento e/ou polarização de cargas 

nestes materiais. 
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Figura 66 – Sobreposição dos espectros de impedância (log |Z| versus log ω) da blenda 

PMMA/PEG(18/2) e filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 
Fonte: A autora. 

 

 A não linearidade observada nos parâmetros elétricos dos compósitos 

PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%, desencadeou da variação 

desordenada dos parâmetros dielétricos, tabela 23, e associada à existência de ruídos na região 

de baixas frequências, figura 67, consistiu em uma dificuldade para  a caracterização de 

possíveis tempos de relaxação dos componentes destes materiais. 

Tabela 23 – Parâmetros dielétricos e elétricos da blenda PMMA/PEG(18/2) e dos filmes compósitos 

PMMA/PEG(18/2)W1% e PMMA/PEG(18/2)W1,5%. 

Amostra τ C (F) 

PMMA/PEG(18/2) 2,68x10
-8

 5,59x10
-2

 

PMMA/PEG(18/2)/W1% 2,19x10
-7

 4,69x10
-3

 

PMMA/PEG(18/2)/W1,5% 1,48x10
-8

 3,41x10
-2

 

 τ – tempo de relaxação; C – capacitância; 

Fonte: A autora. 
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 Todavia, é possível ainda observar, nos filmes PMMA/PEG(18/2)W1% e 

PMMA/PEG(18/2)W1,5%, a preponderância da polarização dipolar da matriz polimérica, 

caracterizada pelo pico em regiões intermediárias e presente nos filmes anteriormente 

analisados. 

Figura 67 – Sobreposição dos espectros de impedância (log  –Z’’ versus log  f) da blenda 

PMMA/PEG(18/2) e filmes compósitos PMMA/PEG(18/2)/W1% e PMMA/PEG(18/2)/W1,5%. 

 
Fonte: A autora. 
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6 Conclusões 

 

 Filmes finos autossustentáveis de poli(metactrilato de metila) sob a forma de blendas, 

associado ao poli(etileno glicol),  e compósitos, dopados com tungstato de sódio 

diidratado, foram obtidos utilizando os método sol-gel e ‘casting’ associados. 

 

6.1 Compósito poli(metacrilato de metila)-tungstato de sódio diidratado  

 As análises por IV-RTA indicaram que, nos filmes de PMMA dopado com tungstato de 

sódio diidratado nas concentrações 0,5, 1 e 1,5% as principais bandas de absorção do 

PMMA foram preservadas, exceto pela observação da banda em 3300 cm
-1

  associada a 

água coordenada à estrutura do tungstato de sódio diidratado. 

 

 A adição do sal promoveu a modificação do padrão de disposição das cadeias poliméricas, 

observado por difração de raios X e ratificado por modificações importantes que ocorrem 

na região de absorção das bandas relativas à deformação angular –CH2– em cadeia e 

estiramento assimétrico –C–C– em cadeia, sugerindo mudanças estruturais na cadeia 

polimérica. 

 

 Em consequência destas modificações estruturais provocadas pelo tungstato de sódio, a 

superfície dos filmes apresenta distribuição aleatória de partículas com tamanhos e 

formatos irregulares distribuídas em uma superfície lisa e homogênea atribuída ao 

PMMA.  

 

 Em linhas gerais a introdução do sal na estrutura polimérica permite um aumento do 

tempo de relaxação dielétrica quando incorporamos o sal na rede polimérica sugerindo 

que a presença de íons favorece a polarização da cadeia polimérica e a retenção de cargas 

na sua estrutura, fenômeno este evidenciado pela melhora do comportamento capacitivo. 

 

6.2 Blendas poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol) 

 Com relação à blenda poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol), o PEG promove 

modificações estruturais internas derivadas da redução do volume intercadeias e 

organização das cadeias poliméricas melhorando a cristalinidade do sistema, uma vez que 
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o poli(metacrilato de metila) é naturalmente amorfo e que picos de difração característicos 

do PEG não são percebidos nos difratogramas.  

 

 A inobservância de bandas novas nos espectros de IV-RTA das blendas 

PMMA/PEG(19/1) e PMMA/PEG(18/2), assim como, nos compósitos poli(metacrilato de 

metila)-tungstato de sódio, e apoiados na existência de alterações da intensidade das 

bandas características da matriz polimérica, sugerimos que estes polímeros apresentam 

interações exclusivamente eletrostáticas.  

 

 A alta transparência dos filmes e ausência de metalização nas análises por microscopia 

não permitiram a observação dos filmes. 

 

 A incorporação do PEG, à exemplo do que ocorre com o a incorporação do tungstato de 

sódio diidratado, também melhora a capacitância elétrica dos sistemas assim como a 

retenção dos dipolos induzidos na matriz. 

 

6.3 Compósitos poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol)- tungstato de sódio 

diidratado 

 Nos filmes compósitos poli(metacrilato de metila)-poli(etileno glicol)-tungstato de sódio, 

por observarmos características concomitantes dos três componentes do sistema nos 

difratogramas, planos de difração do tungstato de sódio, do PEG e do PMMA, sugerimos 

que estes filmes apresentam uma estrutura em que o poli(etileno glicol) e o sal encontram-

se enovelados ao longo da cadeia polimérica do poli(metacrilato de metila).  

 

 Para o filme com maior concentração de PEG sugerimos que o sal encontra-se 

incorporado dentro das cadeias poliméricas, não sendo permitido, portanto, a sua 

observação por difração de raios X.  

 

 Interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre o –CO– do PMMA e os 

grupos OH do PEG e do sal tungstato de sódio são sugeridas conforme as análises por IV-

RTA. 
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 O efeito da incorporação de PEG nestes filmes foi observado nas micrografias obtidas por 

microscopia ótica e eletrônica pela existência de poros. 

 

 As referidas modificações estruturais são refletidas no comportamento elétrico deste 

sistema através do aumento da resistência de polarização quando, neste sistema, o PMMA 

é ressaltado na superfície ou diminuição da resistência de polarização para aqueles filmes 

com maior concentração do sal.  

 

 Entretanto, em linhas gerais, o sistema apresenta melhores características capacitivas e 

maiores tempos de relaxação favorecidas pelo aumento da concentração do tungstato de 

sódio, como resultado da melhora da sensibilidade do acúmulo de cargas no eletrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

REFERÊNCIAS 

AL MOHAMMAD, A.; GILLET, M. Phase transformations in WO3 thin films during 

annealing. Thin Solid Films, v. 408, n. 1-2, p. 302–309, 2002a.  

AL MOHAMMAD, A.; GILLET, M. Phase transformations in WO3 thin films during 

annealing. Thin Solid Films, v. 408, n. 1-2, p. 302–309, 2002b.  

ALKAN, C.; SARI, A.; UZUN, O. Poly(ethylene glycol)/acrylic polymer blends for latent 

heat thermal energy storage. AIChE Journal, v. 52, n. 9, p. 3310–3314, 2006.  

ANADÃO, P. Ciência e tecnologia de membranas. São Paulo: Artliber, 2010.  

ANTÓNIO, N. N. ESTUDO DOS MECANISMOS DE DESPOLIMERIZAÇÃO TÉRMICA 

DO POLI( METACRILATO DE METILO) - Escolha de solventes compatíveis com PMMA. 

p. 63, 2007a.  

ANTÓNIO, N. N. Estudo dos mecanismos de despolimerização térmica do 

poli(metacrilato de metilo). 2007b. 2007.  

ARAÚJO, S. C. De; KAWANO, Y. Espectro Vibracional no Infravermelho Próximo dos 

Polímeros Poliestireno, Poli(Metacrilato de Metila) e Policarbonato. Polímeros, v. 11, n. 4, p. 

213–221, 2001.  

ASHADUZZAMAN, M.; KUNITAKE, M. Poly(methylmethacrylate)-block-poly(N-

hydroxyethylacrylamide) diblock copolymers: Direct ATRP synthesis and characterization. 

Iranian Polymer Journal (English Edition), v. 22, n. 7, p. 493–499, 2013.  

BATHE, S. R.; PATIL, P. S. Electrochromic characteristics of fibrous reticulated WO3 thin 

films prepared by pulsed spray pyrolysis technique. Solar Energy Materials and Solar 

Cells, v. 91, n. 12, p. 1097–1101, 2007.  

BOLSONI, A. T. Síntese, caracterização e estudos das propriedades catalíticas de 

compostos formados por óxido de tungstênio e pentóxido de vanádio. 2011. 2011.  

BOUKRIBA, M.; SEDIRI, F.; GHARBI, N. Hydrothermal synthesis of WO3??1/3H2O 

nanorods and study of their electrical properties. Polyhedron, v. 29, n. 9, p. 2070–2074, 

2010. DisponÃvel em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2010.04.005>. 

CREMONESI, A.; BERSANI, D.; LOTTICI, P. P.; DJAOUED, Y.; ASHRIT, P. V. WO3 

thin films by sol-gel for electrochromic applications. In: Journal of Non-Crystalline Solids, 

Anais...2004.  

DE LIMA, J. A.; FELISBERTI, M. I. Porous polymer structures obtained via the TIPS 

process from EVOH/PMMA/DMF solutions. Journal of Membrane Science, v. 344, n. 1-2, 

p. 237–243, 2009.  

DEB, S. K. Opportunities and challenges in science and technology of WO3 for 

electrochromic and related applications. Solar Energy Materials and Solar Cells, v. 92, n. 2, 

p. 245–258, 2008.  



127 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

DEEPA, M.; KAR, M.; SINGH, D. P.; SRIVASTAVA, A. K.; AHMAD, S. Influence of 

polyethylene glycol template on microstructure and electrochromic properties of tungsten 

oxide. Solar Energy Materials and Solar Cells, v. 92, n. 2, p. 170–178, 2008.  

DJAOUED, Y.; ASHRIT, P. V.; BADILESCU, S.; BRÜNING, R. Synthesis and 

characterization of macroporous tungsten oxide films for electrochromic application. Journal 

of Sol-Gel Science and Technology, v. 28, n. 2, p. 235–244, 2003.  

DJAOUED, Y.; BALAJI, S.; BRÜNING, R. Electrochromic devices based on porous 

tungsten oxide thin films. Journal of Nanomaterials, v. 2012, 2012.  

GONZÁLEZ, L.; KOSTRZEWSKA, M.; BAOGUANG, M.; LI, L.; HANSEN, J. H.; 

HVILSTED, S.; SKOV, A. L. Preparation and characterization of silicone liquid 

core/polymer shell microcapsules via internal phase separation. Macromolecular Materials 

and Engineering, 2014.  

GROSS, S.; CAMOZZO, D.; DI NOTO, V.; ARMELAO, L.; TONDELLO, E. PMMA: A 

key macromolecular component for dielectric low-?? hybrid inorganic-organic polymer films. 

European Polymer Journal, v. 43, n. 3, p. 673–696, 2007.  

IMAO, T.; NOMA, N.; ITO, S. Preparation of TiO2 nanocrystalline films controlled by 

acetylacetone/polyethylene glycol and their photoelectric properties. Journal of Sol-Gel 

Science and Technology, v. 38, n. 2, p. 197–202, 2006.  

JIAN, X.; XIAO, L.; ZHOU, W.; XU, F. Synthesis and characterization of PMMA/PEG-TPE 

semi-interpenetrating polymer networks. Polymer Bulletin, v. 63, n. 2, p. 225–233, 2009a.  

JIAN, X.; XIAO, L.; ZHOU, W.; XU, F. Synthesis and characterization of PMMA/PEG-

TPE semi-interpenetrating polymer networksPolymer Bulletin, 2009b. .  

JUNIOR, L. J.; MONTANARI, L.; JASINEVÍCIUS, R. G.; DUDUCH, J. G. 

MICROESTRUTURAS REPLICADAS, EM PMMA AQUECIDO, OBTIDAS EM 

PROCESSO DE LAMINAÇÃO. 6(2), p. 197–202, 2009.  

JÚNIOR, S. C. Técnicas de caracterização de polímeros. São Paulo: Artliber, 2003.  

KATSAROS, G.; STERGIOPOULOS, T.; ARABATZIS, I. M.; PAPADOKOSTAKI, K. G.; 

FALARAS, P. A solvent-free composite polymer/inorganic oxide electrolyte for high 

efficiency solid-state dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry, v. 149, n. 1-3, p. 191–198, 2002.  

LENI AKCELRUD. Fundamentos da ciência dos polímeros. São Paulo: Manole, 2007.  

LILI, Z. Síntese e caracterização do copolímero tribloco anfifílico biodegradável poli (l, l-

lactídeo-stat-ε-caprolactona)-bloco-poli (óxido de etileno)-bloco-poli (l, l-lactídeo-stat-ε-

caprolactona). 2007.  

LIMA, E. J. de. Obtenção e caracterização físico-química de blendas poliméricas, 

baseadas em poe e pmma, dopadas com dióxido de titânio. 2013.  



128 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

LIU, Y.; MILLS, E. N.; COMPOSTO, R. J. Tuning optical properties of gold nanorods in 

polymer films through thermal reshapingJournal of Materials Chemistry, 2009. 

MANO, E. B.; DIAS, M. L.; OLIVEIRA, C. M. F. Química experimental de polímeros. 1
a
. 

ed. [s.l: s.n.] 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros. 2
a
. ed. São Paulo: Editora Edgard 

Blucher LTDA, 2001.  

MARIA, R. P. M. Obtenção e caracterização eletroquímica do sistema compósito peg-

tio2. 2011. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011.  

MATEI GHIMBEU, C.; VAN LANDSCHOOT, R. C.; SCHOONMAN, J.; LUMBRERAS, 

M. Tungsten trioxide thin films prepared by electrostatic spray deposition technique. Thin 

Solid Films, v. 515, n. 13, p. 5498–5504, 2007.  

MEDEIROS, A. M. Desevolvimento de nanocompósitos de poli(metacrilato de 

metila)/argila processados por mistura no estado fundido. 2010. 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/12710>. 

NUCCI, A. M. Estudo de propriedades dielétricas de sistema epóxi-anidrido. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.  

ORAZEM, M. E.; TRIBOLLET, B. Electrochemical impedance spectroscopy. [s.l: s.n.] 

ORSINI, G.; TRICOLI, V. Mesoporous, high-surface-area tungsten oxide monoliths with 

mixed electron/proton conductivity. Journal of Materials Chemistry, n. 30, v. 20, p. 6299-

6308, 2010.  

PIELICHOWSKI, K.; FLEJTUCH, K. Differential scanning calorimetry studies on 

poly(ethylene glycol) with different molecular weights for thermal energy storage materials. 

Polymers for Advanced Technologies, v. 13, n. 10-12, p. 690–696, 2002. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1002/pat.276>. 

PROSINI, P. P.; FUJIEDA, T.; PASSERINI, S.; SHIKANO, M.; SAKAI, T. Enhanced 

performance of lithium polymer batteries using a V2O5-PEG composite cathode. 

Electrochemistry Communications, v. 2, n. 1, p. 44–47, 2000.  

RAMANA, C. V; UTSUNOMIYA, S.; EWING, R. C.; JULIEN, C. M.; BECKER, U. 

Structural stability and phase transitions in WO3 thin films. The journal of physical 

chemistry. B, v. 110, n. 21, p. 10430–10435, 2006.  

REDDY, M. J.; KUMAR, J. S.; SUBBA RAO, U. V.; CHU, P. P. Structural and ionic 

conductivity of  PEO blend PEG solid polymer electrolyte. Solid State Ionics, v. 177, n. 3-4, 

p. 253–256, 2006.  

SARI, A.; ALKAN, C.; KARAIPEKLI, A.; UZUN, O. Poly(ethylene glycol)/poly(methyl 

methacrylate) blends as novel form-stable phase-change materials for thermal energy storage. 

Journal of Applied Polymer Science, v. 116, p. 929-933, 2010. Disponível em: 

<http://doi.wiley.com/10.1002/app.31623>. 



129 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

SELVAKUMAR, M.; BHAT, D. K.; RENGANATHAN, N. G. Miscibility of 

polymethylmethacrylate and polyethyleneglycol blends in tetrahydrofuran. Journal of 

Applied Polymer Science, v. 111, n. 1, p. 452–460, 2009.  

SHANMUKARAJ, D.; MURUGAN, R. Characterization of PEG: LiClO4+SrBi4Ti4O15 

nanocomposite polymer electrolytes for lithium secondary batteries. Journal of Power 

Sources, v. 149, p. 90-95, 2005.  

SHANTHINI, G. M.; MARTIN, C. A.; SAKTHIVEL, N.; VEERLA, S. C.; ELAYARAJA, 

K.; LAKSHMI, B. S.; ASOKAN, K.; KANJILAL, D.; KALKURA, S. N. Physical and 

biological properties of the ion beam irradiated PMMA-based composite films. Applied 

Surface Science, v. 329, p. 116–126, 2015. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169433214028554>. 

SHARMA, J.; ZHANG, X.; SARKER, T.; YAN, X.; WASHBURN, L.; QU, H.; GUO, Z.; 

KUCKNOOR, A.; WEI, S. Biocompatible electrospun tactic poly(methyl methacrylate) blend 

fibers. Polymer (United Kingdom), v. 55, n. 15, p. 3261–3269, 2014.  

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Identificação espectrométrica de 

compostos orgânicos. 6
a
 edição. LTC: Rio de Janeiro, 2000.  

SMITHA, B.; SRIDHAR, S.; KHAN, A. A. Chitosan-sodium alginate polyion complexes as 

fuel cell membranes. European Polymer Journal, v. 41, n. 8, p. 1859–1866, 2005.  

SOLONIN, Y. M.; KHYZHUN, O. Y.; GRAIVORONSKAYA, E. a. Nonstoichiometric 

Tungsten Oxide Based on Hexagonal WO3. Crystal Growth & Design, v. 1, n. 6, p. 473–

477, 2001.  

SOUZA, A. M. G. P. de. Desenvolvimento de catalisadores bifuncionais de óxido de 

zircônio modificado por óxidos de tungstênio e molibdênio contendo platina para a 

reação de isomerização de n-parafinas. 2007. 2007.  

TAGER, A. Physical chemistry of polymers. 2ª edição. MIR Publishers: Moscou, 1978. 

TICIANELLI, E. A.; GONZALEZ, E. R. Eletroquímica. EdUSP: São Paulo, 2005.  

TON-THAT, C.; SHARD, a. G.; TEARE, D. O. H.; BRADLEY, R. H. XPS and AFM surface 

studies of solvent-cast PS/PMMA blends. Polymer, v. 42, n. 3, p. 1121–1129, 2001.  

UMA, T.; MAHALINGAM, T.; STIMMING, U. Conductivity studies on poly(methyl 

methacrylate)–Li2SO4 polymer electrolyte systems. Materials Chemistry and Physics, v. 

90, n. 2-3, p. 245–249, 2005.  

UTRACKI, L. A. History of Commercial Polymer Alloys and Blends (From a Perspective of 

the Patent Literature ). Polymer Engineering and Science, v. 35, n. 1, p. 2–17, 1995.  

VALANDRO, S. R. Polimerização fotoiniciada e degradação foto-oxidativa de 

nanocompósitos de poli(metacrilato de metila)/argilas organofílicas.  

2013.  



130 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

VASILOPOULOU, M.; RAPTIS, I.; ARGITIS, P.; ASPIOTIS, I.; DAVAZOGLOU, D. 

Polymeric electrolytes for WO3-based all solid-state electrochromic displays. 

Microelectronic Engineering, v. 83, n. 4-9 SPEC. ISS., p. 1414–1417, 2006.  

VRANDEČIĆ, N. S.; ERCEG, M.; JAKIĆ, M.; KLARIĆ, I. Kinetic analysis of thermal 

degradation of poly(ethylene glycol) and poly(ethylene oxide)s of different molecular weight. 

Thermochimica Acta, v. 498, n. 1-2, p. 71–80, 2010.  

WALSH, C. B.; FRANSES, E. I. Ultrathin PMMA films spin-coated from toluene solutions. 

Thin Solid Films, v. 429, n. 1-2, p. 71–76, 2003.  

WOLYNEC, S. Técnicas eletroquímicas em corrosão. São Paulo: EdUSP, 2003.  

WU, W.-T.; LIAO, W.-P.; CHEN, L.-Y.; CHEN, J.-S.; WU, J.-J. Outperformed 

electrochromic behavior of poly(ethylene glycol)-template nanostructured tungsten oxide 

films with enhanced charge transfer/transport characteristics. Physical chemistry chemical 

physics: PCCP, v. 11, n. 42, p. 9751–9758, 2009.  

YAGI, M.; MARUYAMA, S.; SONE, K.; NAGAI, K.; NORIMATSU, T. Preparation and 

photoelectrocatalytic activity of a nano-structured WO3 platelet film. Journal of Solid State 

Chemistry, v. 181, n. 1, p. 175–182, 2008.  

YAKOVKIN, I. N.; GUTOWSKI, M. Driving force for the WO3(001) surface relaxation. 

Surface Science, 2007.  

YANG, H.; SHANG, F.; GAO, L.; HAN, H. Structure, electrochromic and optical properties 

of WO3 film prepared by dip coating-pyrolysis. Applied Surface Science, v. 253, n. 12, p. 

5553–5557, 2007.  

YOU, J.; SHI, T.; LIAO, Y.; LI, X.; SU, Z.; AN, L. Temperature dependence of surface 

composition and morphology in polymer blend film. Polymer, v. 49, n. 20, p. 4456–4461, 

2008.  

YUAN, M.; DENG, X. Synthesis and characterization of poly(ethylene glycol )-block-poly 

(amino acid ) copolymer. European Polymer Journal, v. 37, p. 0–5, 2001.  

ZHOU, L.; ZOU, J.; YU, M.; LU, P.; WEI, J.; QIAN, Y.; WANG, Y.; YU, C. Green 

synthesis of hexagonal-shaped WO3 ?? 0.33H2O nanodiscs composed of nanosheets. Crystal 

Growth and Design, v. 8, n. 11, p. 3993–3998, 2008.  

ZOPPI, R. A.; MORTEAN, N. H. R. Dióxido de titânio sol-gel: Propriedades e 

comportamento eletrocrômico. Quimica Nova, v. 23, n. 6, p. 727–732, 2000.  

 

 

 

 



131 
TESE-PPGQ-UFRN 

 

ROBERTA PATRÍCIA MEDEIROS DE MARIA 

APÊNDICE A – Difratograma de Trióxido de Tungstênio (WO3) sintetizado via 

método sol-gel modificado, a partir do precursor Tungstato de Sódio diidratado 

(Na2WO4.2H2O). 
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APÊNDICE B – Espectro de infravermelho do poli(metacrilato de metila) em modo 

RTA e pastilha de KBr. 
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APÊNDICE C – Espectro de infravermelho do poli(etileno glicol) em modo RTA e 

em pastilha de KBr. 
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APÊNDICE D – Sobreposição dos espectros de infravermelho do Tungstato de 

Sódio diidratado, no modo RTA e em pastilha de KBr. 
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ANEXO A - Carta cristalográfica (JCPDS) utilizada na caracterização dos planos de 

difração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


