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RESUMO 

  

A agarose é um polímero natural extraído de algas que possui a propriedade de 

formar géis físicos, quando retirado calor do sistema. Essa propriedade possui 

grande aplicabilidade nas indústrias alimentícia e farmacêutica, principalmente em 

análises de DNA. Para esse trabalho, foram preparadas soluções aquosas em 

concentrações diferentes de agarose. Medidas de espalhamento dinâmico de luz 

foram feitas, enquanto se alterava a temperatura do sistema, a fim de obter 

estruturas mais ou menos organizadas das macromoléculas. Para as medidas de 

espalhamento, a equação Kohrausch-William-Watts (KWW) foi ajustada aos dados, 

de modo a obter a taxa de relaxação média do processo. Adicionalmente, foram 

feitos testes de reologia das amostras, também com a variação da temperatura. 

Para ambas as técnicas, foram feitos ajustes matemáticos, com a intenção de 

estudar a transição hélice-novelo das cadeias poliméricas no decorrer da alteração 

da temperatura, relacionando-as através do cálculo da energia de ativação aparente 

do processo. Nas duas abordagens foi constatado que a energia tende a diminuir 

para soluções diluídas e para altas temperaturas.  

 

Palavras-chave: Espalhamento dinâmico de luz; Reometria; Agarose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The agarose is a natural polymer extract from red algae (Rhodophyceae). This 

polysaccharide can form physical gels when is removed heat from the system. This 

property has great applicability in the food and pharmaceutical industries, particularly 

in DNA analysis. For this work we prepared aqueous solutions at different 

concentrations of agarose. Measures of Dynamic Light Scattering (DLS) were made 

while the system temperature was altered so as to obtain structures more or less 

organized of macromolecules. For DLS measurements, the Kohrausch-William-Watts 

equation (KWW) was fitted to the data to obtain the average of relaxation rate of the 

process. Additionally rheometry tests were made also with the temperature variation. 

For both techniques, were made mathematical adjustments with the intention of 

studying the helix-coil transition of the polymer chains during the temperature 

change, relating them by calculating the apparent activation energy. In both 

approaches it was found that energy tends to decrease for dilute solutions and higher 

temperatures. 

 

Key words: Dynamic Light Scattering; Rheometry; Agarose 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A agarose é o maior constituinte gelificante do grupo Agar e é obtido de uma 

família de algas vermelhas – Rhodophyceae (TAKO & NAKAMURA, 1988). Uma 

característica importante desse polissacarídeo é sua capacidade de formar géis 

termossensíveis em água (GUENET, 2008). 

Géis são materiais em que as cadeias poliméricas formam ligações em uma 

rede tridimensional, geralmente imersa em um ambiente líquido. As cadeias 

poliméricas são ligadas microscopicamente por ligações químicas ou interações 

físicas (AN, SOLIS, & JIANG, 2010). Devido à capacidade de gelificação da agarose 

em meio aquoso, esse polímero passa a ter vasta aplicabilidade, principalmente na 

área da biologia, para análises de DNA (GODBEY, 2014).  

Os primeiros estudos do comportamento da agarose em solução aquosa, 

feitos a partir de experimentos de polarimetria, concluíram que a agregação das 

cadeias poliméricas ocorre a partir de um processo de transição novelo-hélice 

(GUENET, 2008), embora este assunto ainda seja tema de debate para estudiosos 

desse polissacarídeo (FERNANDEZ et al., 2008).   

O mecanismo de formação desses agregados com a alteração da 

temperatura, explorando assim a propriedade termossensível da agarose, tem sido 

estudado principalmente através de técnicas como Calorimetria (scanning 

calorimetry), espalhamento de luz e medidas de reologia (YOKOKAWA, SEIICHIRO, 

NISHIYAMA, 2005). 

Técnicas de espalhamento de luz têm sido utilizadas para caracterizar a 

transição sol-gel de vários sistemas poliméricos, como no estudo da gelificação do 

“schizophyllan”, que consiste em um polissacarídeo conhecido por suprimir o 

crescimento de tumores (FUCHS, RICHTERING, BURCHARD, KAJIWARA, & 

KITAMURA, 1998). Já os autores ROCHAS & GEISSLER (2014), mostraram que o 

espalhamento dinâmico de luz produz medições fiáveis da intensidade de luz 

dispersa pelas flutuações termodinâmicas, não só em soluções aquosas de 

polímeros, mas também em hidrogéis. 

Medidas de reologia também são vastamente utilizadas para caracterizar 

polímeros em solução, bem como em processos de gelificação ou formação de 

agregados poliméricos, como no caso desta dissertação. No trabalho de XIONG et 
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al. (2005) foi estudado o mecanismo de formação de géis de agarose, através de 

medidas de turbidez e reologia. 

Os autores YOKOKAWA & NISHIYAMA (2005) fizeram um paralelo entre 

espalhamento de luz e medidas reológicas para estudar o comportamento da 

gelificação de soluções de Agarose. Eles mostraram uma evolução estrutural por 

passos, através de uma série de estados, quando houve o resfriamento lento das 

soluções. 

Embora géis não tenham sido obtidos nesse trabalho, as técnicas utilizadas 

para caracterizar processos de gelificação se mostram adequadas para o estudo do 

polímero em solução, como demonstrado na pesquisa literária discutida. Para esse 

trabalho foram feitas medidas das propriedades reológicas, bem como de 

espalhamento dinâmico de luz, de forma que os dados foram tratados 

matematicamente para obtenção da energia de ativação aparente, correlacionando-

a com a variação de concentração do polímero e temperatura. Para ambas as 

técnicas, foi possível perceber que a energia de ativação aparente tende a diminuir 

com o aumento da temperatura e diminuição da concentração do polímero no meio.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Geral 

 

Este trabalho teve por objetivo o estudo físico-químico da formação de 

agregados poliméricos (fase pré-gelificação) para o polímero natural agarose, visto 

que é possível obter géis em baixas temperaturas, partindo de soluções obtidas 

através da dissolução do polissacarídeo em água.  

 

2.2. Específico 

 

De forma específica, o estudo físico-químico da formação de agregados 

poliméricos de agarose foi feito por meio de análises reológicas e de espalhamento 

dinâmico de luz (DLS). A utilização de ambas as técnicas tem por objetivo relacioná-

las através da energia de ativação aparente Ea do processo, obtida de forma 

individual. A intenção desse trabalho foi não utilizar nenhum agente reticulante, ou 

seja, trabalhar apenas com a capacidade de formação de agregados poliméricos 

com a mudança da temperatura, promovendo assim, apenas interações físicas entre 

as cadeias. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Agarose 

 

A agarose é um polissacarídeo gelificante, extraída no Brasil de Gracilaria 

verrucosa, uma espécie de alga vermelha (Rhodophyceae), e é utilizada pelas 

indústrias alimentícia e farmacêutica. Sua estrutura química consiste de unidades 

(1Ø3)-β-D-galactopiranosila e (1 Ø 4)-3,6-anidro-α-L-galactopiranosila, ligadas 

alternadamente (ANDRADE, GARCIA, & LOBÃO, 1997). A Figura 1 ilustra a 

estrutura química da agarose. 

 
Figura 1: Representação da estrutura química da Agarose (GUENET, 2008). 

 

A agarose forma géis termossensíveis quando dissolvidos em água (Y. 

HUANG & PAUL, 2007). Essas soluções aquosas tipicamente têm um ponto de 

gelificação em temperatura por volta de 35°C e um ponto de fusão acima de 90°C 

(YOKOKAWA, SEIICHIRO, NISHIYAMA, 2005). 

De acordo com TAKO & NAKAMURA (1988), quando as soluções de agarose 

começam a resfriar, o sistema começa a se estabilizar pela formação de ligações de 

hidrogênio em temperaturas inferiores a 40°C, mesmo em baixas concentrações. Na 

Figura 2 é apresentado um esquema representativo dessas ligações de hidrogênio, 

formadas entre macromoléculas de agarose. 
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Figura 2: Representação do modelo de ligações de hidrogênio entre macromoléculas de agarose 

(TAKO & NAKAMURA, 1988). 

 

 

A maior razão que faz com que o processo de gelificação da agarose seja 

interessante de estudar é o fato desse sistema funcionar como um bom modelo para 

o processo de gelificação de biopolímeros, de forma geral (NORDQVIST & VILGIS, 

2011). 

A estrutura molecular dos géis de agarose ainda é tema de debate, se é uma 

estrutura constituída de hélices duplas ou simples, sendo a primeira possibilidade a 

mais aceita (YOKOKAWA, SEIICHIRO, NISHIYAMA, 2005). Importante ressaltar que 

em solventes orgânicos, a agarose normalmente é insolúvel, sendo assim, incapaz 

de formar géis (Y. HUANG & PAUL, 2007). 

Géis de agarose exibem forte elasticidade e alta turbidez. Diferentes 

mecanismos para a gelificação têm sido propostos, incluindo decomposição 

espinoidal do estado “sol”, levando à formação de regiões ricas e pobres de 

polímero. Outra característica importante é  pronunciada histerese entre o ponto de 

gelificação e fusão (AYMARD et al., 2001). Essa histerese é atribuída à ocorrência 

de agregação das hélices.  

A transição para a fusão tem sido proposta como sendo o verdadeiro 

processo de equilíbrio da conversão hélice-agregado com o estado de “espiral”, ao 
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passo que o ambiente é um processo controlado por nucleação, no qual o estágio 

limitante é a agregação de hélice-hélice (AYMARD et al., 2001). 

Soluções ou géis de agarose têm sido largamente utilizados para estudos nas 

áreas da biologia, cristalografia e também na área alimentícia. As características que 

contribuem para a utilização da agarose em suas diversas aplicações são o fato de 

ser um polímero natural e a capacidade de formar géis em soluções aquosas, 

apenas com alteração da temperatura do meio. 

Uma das características que podem ser destacadas é que géis de agarose 

têm grande parte da sua aplicação relacionada a géis eletroforéticos. As aplicações 

iniciais de eletroforese em agarose concentram-se fortemente em separações de 

proteínas do plasma, particularmente as lipoproteínas, com grande melhoria sobre 

os resultados obtidos com o papel e amido, já utilizados anteriormente (SHAINOFF, 

2000).  

Conforme apresentado por GODBEY (2014), os géis de agarose podem ser 

utilizados para análises de DNA. Os géis desse polímero são úteis para separar o 

DNA baseado no tamanho, mas é necessária uma maneira para visualizar o DNA, 

em que tipicamente é utilizado um corante. 

Na área de cristalografia, TANABE et al (2009) utilizaram géis de agarose 

para investigar a taxa de nucleação de cristais de proteínas. Os autores observaram 

que o gel de agarose promoveu o aumento de cristais de proteína para a 

concentração de 0,4% (w/v). Já em concentrações entre 0,4 e 0,8% (w/v) diminuiu a 

taxa de nucleação. 

Em ciências dos materiais, ZHOU, ZHOU, & CARUSO (2006) aplicaram géis 

de agarose para a formação de estruturas macroporosas de óxidos metálicos. Os 

autores demonstraram que a variação da concentração da agarose é inversamente 

proporcional ao tamanho dos poros e diretamente proporcional à área superficial.  

Relacionado ao potencial de aplicação na indústria alimentícia, há estudos da 

utilização da agarose e co-solutos com aplicação nas indústrias da confeitaria e de 

sorvetes. A motivação desse estudo reside na perspectiva de proporcionar uma 

alternativa à gelatina, visto que ela está cada vez mais impopular entre 

consumidores e produtores (KOH, JIANG, KASAPIS, & FOO, 2011). Ainda nesse 

contexto, os autores MAURER, JUNGHANS, & VILGIS (2012) fizeram estudos do 

impacto de outros polissacarídeos como a goma xantana, sucrose e frutose nas 

propriedades dos géis de agarose. Sistemas mistos de carboidratos são de especial 
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interesse para a indústria alimentícia, pois eles oferecem uma gama versátil de 

propriedades funcionais que podem ser aplicadas em diversas áreas. 

Há estudos ainda na área da eletrônica, como síntese de nanofios (LEE, 

HONG, PARK, PAIK, & JUNG, 2009) e biosensores (FAN, SUN, & HUANG, 2010). 

Como pode ser visto, o polímero em questão proporciona vasta gama de 

aplicações, desde a utilização isolada na formação de géis ou sendo utilizado em 

sistemas com outros polímeros, fato que motivou esse estudo. 

3.2. Espalhamento de Luz 

 

A radiação eletromagnética consiste de um campo magnético e elétrico 

oscilante perpendicular um ao outro na direção de propagação da onda (HIEMENZ, 

1997), como representado na Figura 3.  

 

Figura 3: Relação entre um campo elétrico e magnético na direção de propagação da radiação 

eletromagnética (HIEMENZ, 1997) 

 

 

 

Para descrever a interação da luz com a matéria, é necessário considerar a 

luz com as características de onda e partícula (SCHÄRTL, 2007). A característica 

dominante dos campos elétricos e magnéticos que compõem a radiação 

eletromagnética é a sua natureza periodicamente oscilante, fato que nos permite 

descrevê-los pela matemática das ondas (HIEMENZ, 1997).  
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Tratando a luz na interpretação de onda, é possível entender o fenômeno de 

espalhamento de luz como sendo uma onda eletromagnética (uma periódica 

modulação do campo elétrico e magnético, ambos em função do espaço e tempo 

como apresentado na Equação 1). Para a intensidade do campo elétrico de um 

feixe de luz polarizada, linearmente ao comprimento de onda 𝜆, se propagando na 

direção x, a luz irá interagir com as cargas constituintes da molécula e remodelar 

sua distribuição espacial (SCHÄRTL, 2007). 

 

𝐸(𝑥, 𝑡) =  𝐸𝑜 [(sen
2𝜋𝑥

𝜆
) + (sen

2𝜋
𝑐
𝜆
𝑡
)] (1) 

 

A magnitude desse efeito é dada pela polarizabilidade da molécula. A 

distribuição de carga segue o tempo-modulação do vetor do feixe de luz incidente da 

onda elétrica, e, por conseguinte, a molécula constitui um dipolo oscilante ou 

oscilador elétrico (SCHÄRTL, 2007). 

Esse dipolo oscilante atua como emissor de uma onda eletromagnética de 

mesmo comprimento de onda da luz incidente (por essa razão o processo é 

chamado “espalhamento elástico”), emitido isotropicamente em todas as direções 

perpendiculares ao oscilador, como mostrado na Figura 4 (SCHÄRTL, 2007). 

 

Figura 4: Dipolo oscliante induzido por um feixe de luz incidente e o consequente espalhamento de 

luz (SCHÄRTL, 2007). 
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O ângulo de observação em relação à direção do feixe de luz incidente é 

chamado ângulo de espalhamento e fornece uma medida para a escala de 

comprometimento observado no experimento de espalhamento de luz (SCHÄRTL, 

2007). 

Partículas em solução apresentam um movimento randômico (movimento 

browniano) causado pelas flutuações de densidade termal do solvente. Como 

consequência da mudança temporal das posições interparticulares e a consequente 

mudança de concentração, o padrão de espalhamento resultante em um 

determinado ângulo também muda, devido ao movimento browniano das partículas 

responsáveis pelo espalhamento (SCHÄRTL, 2007).  

Quando um feixe de luz é direcionado para uma solução ou dispersão 

coloidal, alguma luz pode ser absorvida, espalhada e transmitida através da 

amostra, conforme demostrado na Figura 05 (SHAW, 1992). 

 

Figura 5: Ilustração da Interação da Luz com um sistema coloidal genérico. 

 

 

  

A intensidade, polarização e distribuição angular da luz espalhada do sistema 

coloidal dependem do tamanho e forma das partículas, da interação entre elas, da 

diferença dos índices refrativos das partículas e do meio da dispersão (SHAW, 

1992). 

Conforme descrito por PAUL C. HIEMENZ (1997) o espalhamento de luz 

pode ser classificado como estático ou dinâmico, dependendo de como a 

intensidade é medida. 
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O espalhamento de luz tem sido largamente utilizado para caracterizar 

cadeias de polímero em solução. É possível encontrar com essa técnica o peso 

molecular ponderal médio (Mw
̅̅ ̅̅̅), o raio de giração (Rg) e o segundo coeficiente virial 

(A2). Também é possível estudar a forma da molécula polimérica (TERAOKA, 2002). 

Movimentos das moléculas de polímero em solução podem ser estudados 

usando Espalhamento Dinâmico de Luz (Dynamic Light Scattering - DLS), também 

chamado de Espalhamento Quase Elástico (Quasi-elastic Light Scattering - QELS) e 

Espectroscopia de Correlação de Fótons (Photon Correlation Spectroscopy - PCS). 

Medida de um único ângulo de espalhamento dá informações sobre a dimensão das 

moléculas do polímero em solução com razoável exatidão (TERAOKA, 2002). 

Para analisar quantitativamente a mobilidade (das partículas) pela luz 

espalhada, a intensidade das flutuações de espalhamento pode ser expressa em 

termos de funções de correlação (SCHÄRTL, 2007). 

 Em termos de aparelhagem experimental, a Figura 6 apresenta um esquema 

para medidas de DLS: 

 

Figura 6: Esquemático de equipamento para medidas de DLS 

 

 

O feixe de luz incidente atravessa a amostra e é espalhado em diferentes 

ângulos θ. O correlator recebe os dados após detecção e faz os devidos cálculos de 

correlação. Na Figura 7 é apresentado um detalhamento dessas flutuações devido 
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ao movimento Browniano das partículas em (a) e a função de autocorrelação em (b). 

O símbolo 〈 〉T no eixo y da Figura 7 (b) corresponde ao valor médio em função do 

tempo (SCHÄRTL, 2007). 

 

Figura 7: Princípio do espalhamento dinâmico de luz: Em (a) são as intensidades (I) de flutuações e 
em (b) a intensidade da função de autocorrelação em função do tempo de correlação (SCHÄRTL, 

2007). 

 

  

Para experimentos de DLS, a análise detalhada de intensidade de flutuação 

em função do tempo é importante I(t). O padrão de flutuação é “matematicamente 

(a) 

(b) 



24 
 

traduzido” em uma função de intensidade de correlação, usando um hardware 

correlator. Assim, a intensidade espalhada dependente do tempo é multiplicada por 

ela mesma, depois de haver deslocamento por uma distância t no tempo, sendo este 

produto calculado sobre o tempo de medição total. Esta intensidade da função de 

correlação, em que não está dependente de t, mas apenas sobre o tempo de 

correlação τD, é calculado para vários valores de t (SCHÄRTL, 2007). 

 A Figura 7(b) mostra a função de correlação de intensidade g(2) ou função de 

correlação de segunda ordem, que é obtida pela multiplicação das intensidades nos 

tempos τD1 e τD2, conforme Equação 2 (Alatorre-Meda et al., 2009): 

 

g(2)(tD) =  
I(t)I(t + tD)

I(t)2
 (2) 

 

A amplitude da função de correlação chamado de g(1)(tD)
 é correspondente à 

relação Siergert e reescrito de acordo com a Equação 3 (SCHÄRTL, 2007): 

 

g(2)(tD) =  1 + g
(1)(tD)

2  (3) 

 

 A função de correlação de primeira ordem g(1)(tD) para sistemas esféricos 

decai para (ALATORRE-MEDA et al., 2009): 

 

g(1)(tD) =  e
−Dq2tD   (4) 

 

 Onde q é o vetor espalhamento apresentado na Equação 5 (ALATORRE-

MEDA et al., 2009) e D representa o coeficiente de difusão translacional. 

 

 

q =  
4πη

λ
 sen (

θ

2
) 

(5) 

  

Da Equação 5, η é a viscosidade do solvente e θ o ângulo de espalhamento 

(ALATORRE-MEDA et al., 2009). 

 Considerando a equação Stokes-Einstein (ALATORRE-MEDA et al., 2009) 

como: 
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D =  
kBT

6πηRh
 , 

(6) 

 

Onde kB é a constante de Boltzmann e Rh o raio hidrodinâmico relacionado 

ao movimento das partículas. 

 A partir do exposto nas Equações 5 e 6 e o decaimento da função de 

correlação de primeira ordem, obtêm-se o coeficiente de difusão translacional 

(ALATORRE-MEDA et al., 2009) conforme Equação 7. 

 

 

Г =  Dq2, 
(7) 

 

Onde Г representa a taxa de relaxação. 
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3.3. Reologia  

 

Reologia é a ciência da deformação e do fluxo da matéria (MACHADO, 2002). 

Para que ocorra essa deformação é necessária a presença de uma força causadora 

desse processo. Entende-se por matéria nesse contexto, sólidos, líquidos e gases.  

Do ponto de vista do estudo reológico, pode-se dividir os corpos em:  

 Sólidos ideais: são aqueles que se deformam elasticamente. A energia 

requerida para a deformação é recuperada quando a tensão é removida 

(SCHRAMM, 2006).  

 Fluidos ideais: são os corpos que se deformam irreversivelmente, e eles 

fluem. A energia requerida para a deformação é dissipada sob a forma de 

calor e não pode ser recuperada pela remoção da tensão (SCHRAMM, 

2006). 

Fluidos são divididos em líquidos e gases. Um líquido é difícil de comprimir, já 

um gás é facilmente compressível e se expande de forma que ele ocupa todo o 

espaço no qual está contido (NAKAYAMA & BOUCHER, 1998). Outra característica 

importante para esses fluidos é a viscosidade, resistência que um fluido demonstra 

quando duas camadas deslizam umas sobre as outras (NAKAYAMA & BOUCHER, 

1998). 

Como explicado acima, um corpo sólido ideal se deforma reversivelmente 

quando um esforço é aplicado e recupera seu volume e formas originais após o 

alivio. Um fluido viscoso ideal se deforma continuamente e irreversivelmente 

(SCHRAMM, 2006). A Figura 8 representa a deformação de um sólido. 



27 
 

Figura 8: Deformação de um corpo elástico 

 

 

Onde ΔL é a deformação do corpo resultante da tensão de cisalhamento, y é 

a altura do corpo sólido, 𝛾 é a deformação e τ é a tensão de cisalhamento. 

A Figura 9 monstra a deformação de um fluido (fluxo entre placas paralelas), 

onde F é a força, y é a distância entre placas na representação, v é a velocidade e γ̇ 

é a taxa de cisalhamento que será definida no texto a seguir. 

 

Figura 9: Fluido viscoso entre placas, cisalhado por uma força aplicada na placa superior 

 

 

Conforme SCHRAMM (2006), na prática, não existem sólidos ou fluidos 

ideais, os sólidos também podem se deformar irreversivelmente quando estão sob 
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influência de forças de magnitude suficiente. Já a maioria dos líquidos apresenta um 

comportamento reológico que os classificam em uma região entre líquidos e sólidos. 

A medida da viscosidade dos líquidos requer primeiramente a definição dos 

parâmetros que estão envolvidos no fluxo. Isaac Newton foi o primeiro a expressar a 

lei básica da viscosimetria, descrevendo o comportamento de um fluxo de um líquido 

ideal (SCHRAMM, 2006), como pode ser observado na Equação 8: 

τ =  η ∗  γ̇ (8) 

 

A Equação 8 define tensão de cisalhamento em função da viscosidade e da 

taxa de cisalhamento, onde 𝜏 representa a tensão de cisalhamento, 𝜂 a viscosidade 

e �̇� a taxa de cisalhamento. 

Tensão de cisalhamento é a força por unidade de área cisalhante, necessária 

para manter o escoamento do fluido. A resistência ao escoamento é quem solicita 

esta tensão, que pode ser expressa pela Equação 9 (MACHADO, 2002): 

 

τ =  
F

S
 (9) 

 

Onde F é a força aplicada na direção do escoamento e S é a área da 

superfície exposta ao cisalhamento (MACHADO, 2002). 

A taxa de cisalhamento é definida como o deslocamento relativo das 

partículas ou planos de fluidos, e está relacionado com a distância das camadas de 

fluido adjacentes. Matematicamente pode ser expressa por (MACHADO, 2002): 

 

γ̇ =  
Δv

Δy
 (10) 

 

Onde Δv é a diferença de velocidade entre duas camadas de fluido 

adjacentes e Δy é a distância entre elas (MACHADO, 2002). 

Para fluidos viscosos ideais, tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento 

são proporcionais, onde a constante de proporcionalidade é a viscosidade dinâmica 

do fluido, expressa pela Equação 11 (MACHADO, 2002), já apresentada nesse texto 

como lei de viscosidade de Newton (SCHRAMM, 2006): 
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τ = μ (
Δv

Δy
) (11) 

 

A relação entre tensão cisalhante e taxa de cisalhamento define, de certo 

modo, o comportamento reológico dos líquidos considerados puramente viscosos. A 

equação matemática entre taxa e tensão é chamada equação de fluxo e sua 

representação gráfica, curvas de fluxo (MACHADO, 2002). 

A Figura 10 apresenta as curvas de fluxo para alguns tipos de fluido. 

 

Figura 10: Curvas de Fluxo (1) Newtoniano; (2) Binghamiano ou plástico ideal; (3) Pseudoplástico; (4) 

Dilatante; (5) Pseudoplástico com limite de escoamento. 

 

 

 

A grosso modo é possível dividir os fluidos em dois grupos, fluidos 

newtonianos (ideal) e não newtonianos. Estes excedem em muito os líquidos ideais 

(SCHRAMM, 2006). 

Muitos líquidos apresentam uma diminuição drástica na viscosidade quando a 

taxa de cisalhamento passa de níveis baixos para níveis mais altos (SCHRAMM, 

2006), como mostrado na Figura 11.  
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Figura 11: Curva de Viscosidade (1) Newtoniano; (2) Pseudoplástico; (3) Dilatante; (4) 

Pseudoplástico com limite de escoamento. 

 

 

Isso pode significar tecnicamente que, para certa força ou pressão, uma 

massa maior pode ser movimentada ou a energia para manter a mesma taxa de 

cisalhamento pode ser reduzida. Esse tipo de fluido é chamado de pseudoplástico 

(SCHRAMM, 2006). 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

4.1. Materiais 

 

O Polímero utilizado foi a agarose adquirido da Sigma Aldrich. Para o 

processo de solubilização do polissacarídeo foi utilizado como solvente água 

bidestilada. 

4.2. Obtenção das soluções de Agarose 

 

Foram preparadas soluções de agarose a partir do polímero sólido nas 

seguintes concentrações: 0,1, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 g/L. O solvente utilizado foi a água 

bidestilada e a dissolução foi feita por meio de aquecimento e agitação da dispersão 

formada (sólido-líquido). A temperatura máxima chegou a aproximadamente 100°C, 

obtendo-se uma solução translúcida. A água perdida no aquecimento foi reposta 

para não ocorrer alteração na concentração do polímero. A partir das soluções 

formadas, as amostras foram deixadas sob agitação em 500 rpm (agitador 

Laboratory Equipment – Yellow line OS 10 basic) por aproximadamente 24h à 

temperatura ambiente. Em seguida, essas amostras passaram por testes de 

espalhamento de luz e análises reológicas em um reômetro. 

4.3. Análises de Espalhamento Dinâmico de Luz 

 

As funções de correlação foram obtidas no ZetaPlus/Zeta analisador de 

potencial da Brookhaven Instruments Corporation, EUA. As medidas foram 

realizadas em 10 corridas em um total de 30 segundos cada. Nos testes de 

espalhamento de luz, foi adotado o ângulo de 90° e 659 nm. Para cada amostra foi 

feita a análise nas seguintes temperaturas: 10, 20, 30, 40 e 50°C. No total, foram 

repetidos os testes por 7 vezes, utilizando amostras diferentes. Resultados 

discrepantes foram retirados do conjunto de dados. 
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4.4. Análises de Reometria 

 

Os testes de reologia foram feitos para as seguintes amostras: 0,1, 0,5, 1,5, 

2,0 g/L. O reômetro utilizado foi Brooksfield R/S Rheometer. A temperatura variou de 

10 a 50°C em passos de 5°C. A taxa de cisalhamento foi constante em 1542,6 s-1 

(300 rpm) e cada ponto medido no intervalo de tempo de 5 segundos. O spindle 

utilizado foi o 09ACC-48.  Os testes foram repetidos 5 vezes para cada amostra. Na 

Figura 12 é apresentado um esquema do experimento para medição das 

propriedades reológicas. 

 

Figura 12: Esquema da montagem experimental para os testes de reometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Tratamento matemático para obtenção da energia de ativação aparente 

 

Para a determinação da energia de ativação, foram obtidos diversos 

parâmetros empíricos, que não necessariamente têm um sentido físico-químico. 

Todo o tratamento adotado previu clarear a uma relação onde fosse possível fazer 

um paralelo entre a energia de ativação, a taxa de relaxação média e a viscosidade 

aparente. 

5.2. Espalhamento Dinâmico de Luz 

 

Os resultados iniciais do experimento de espalhamento de luz foram as 

funções de correlação para cada amostra e suas respectivas temperaturas. A Figura 

13 mostra um exemplo referente aos resultados iniciais obtidos através das análises 

de DLS para a amostra 1,0 g/L, à 20°C. O eixo y representa a função de correlação 

g(2) em função do tempo de correlação. Os dados de g(2) foram normalizados.  A 

equação KWW foi ajustada aos gráficos de DLS obtidos para cada concentração e 

respectivas variações de temperatura. Tratamento idêntico foi feito para todas as 

amostras e temperaturas. No total foram 5 amostras, 5 temperaturas, totalizando 25 

gráficos por análises semelhantes ao mostrado na Figura 13.  
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Figura 13: Curva de correlação para amostra de 1,0 g/L à 20°C 

 

 

O objetivo de obter os gráficos, como o modelo exemplificado na Figura 13, 

se constitui em fazer o ajuste da equação KWW e obter os respectivos parâmetros 

da equação para posterior cálculo da taxa de relaxação média.  

A correlação entre viscoelasticidade e espalhamento dinâmico de luz deste 

trabalho foi feita a partir de estudos de DLS, realizados com soluções semidiluídas e 

concentradas de quitosana (DE OLIVEIRA, et al, 2012). No referido trabalho, os 

autores ajustaram a equação de KWW aos dados de intensidade da função de 

correlação. Outro trabalho utilizado como referência para o tratamento adotado foi o 

estudo da gelificação da quitosana por Espalhamento Dinâmico de Luz (MORAIS, et 

al, 2012). 

A Equação 12 representa a equação de KWW ajustada à função de 

correlação de segunda ordem g(2), onde a variável g(2) corresponde à função de 

correlação de segunda ordem, β é a constante pré-exponencial; f1, f2 e f3 são 

constantes relacionados à contribuição de cada taxa de relaxação (1,2 e 3), Г1, Г2 e 
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Г3 são as taxas de relaxação isoladas e 𝜐 é o valor relacionado à largura das 

distribuições de taxa de relaxação (MORAIS, 2015). 

 

Equação (12): 

  

g2 = A ∗ [(1 +  β ∗ (f1 ∗ e
−(Г1∗tD)υ + (1 − f2 − f3) ∗  e

−(Г2∗tD)υ + f3 ∗ e
−(Г3∗tD)υ)] 2 

 

A equação de KWW foi ajustada aos resultados obtidos para as amostras nas 

concentrações 0,1, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 e 2,0 g/L, como demostrado anteriormente. 

Uma vez em posse desses ajustes, foram calculados os parâmetros f1, f2, f3, Г1, Г2, 

Г3, 𝜐, A e 𝛽 para cada gráfico. As variáveis 𝛽, f1, f2 e f3 foram limitadas ao valor 

máximo de 1 e considerado f1 + f2 + f3 = 1. 

A partir dos parâmetros numéricos obtidos, foram calculados os valores de Г𝑀 

(taxa de relaxação média), de acordo com a Equação 13 para as temperaturas de 

10, 20, 30, 40 e 50. 

 

ГM = ln(υ) − lnGama (
1

υ
) − ln [(

f1
Г1
+ 
f2
Г2
+ 
f3
Г3
)] (13) 

 

Essa estratégia foi adotada pelo fato de essas taxas de correlação individuais 

não representarem de forma definida o processo em estudo. Fazendo isso, levou-se 

em consideração a contribuição de cada taxa de relaxação no processo. 

Os resultados calculados numericamente estão apresentados na Tabela 01. 

 

Tabela 1: Valores de Г𝐌 para as concentrações de 0,1, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0  nas temperaturas de 10, 

20, 30, 40 e 50°C 

 

Concentração 
(g/L) 

Г𝐌  

10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 

0,1 -7,22051 -7,43524 -7,12524 -10,39585 -10,13973 

0,5 -12,18710 -11,03365 -10,62911 -10,54054 -10,63557 

1,0 -18,23003 -13,68084 -13,52166 -12,66158 -13,63279 

1,5 -17,35942 -16,51749 -14,89658 -13,65507 -14,19171 

2,0 -17,25830 -15,83387 -15,34354 -15,26034 -16,15547 
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A Figura 14 monstra a variação de lnГM em função da concentração para 

cada temperatura estudada. 

 

Figura 14: Valores de 𝒍𝒏 Г𝐌 em função da concentração para as temperaturas de 10, 20, 30, 40 e 

50°C 

 

A taxa de relaxação naturalmente tende a diminuir para maiores 

concentrações da solução, visto que a mesma é inversamente proporcional ao raio 

hidrodinâmico para o polímero dissolvido, como demonstrado nas Equações 6 e 7. 

Nesse primeiro momento, essa interpretação é secundária, visto que o objetivo é o 

estudo a partir da energia de ativação do processo em relação à temperatura e 

concentração. Da Figura 14 é possível observar que existe uma relação entre 𝑙𝑛 Г𝑀 

e a concentração das soluções de agarose. Esse comportamento exponencial é 

característico para todas as temperaturas analisadas.  
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A Equação 14 foi ajustada para os dados experimentais de taxa de relaxação 

média, como apresentado na Figura 14. 

 

ln ГM = A′ ∗ C
B′ (14) 

 

A’ e B’ são parâmetros empíricos da Equação 14 e não representam 

isoladamente nenhum fenômeno físico-químico. Na equação, C representa a 

concentração, em g/L. 

Os valores de A’ e B’ obtidos foram: 

Tabela 2: Parâmetros de A’ e B’ nas temperaturas de 10, 20, 30, 40 e 50°C 

Tempempratura (°C) 1/T (K) A' erroA' B' erroB' 

10 0,00353 -14,70435 0,47348 0,29130 0,03812 

20 0,00341 -13,76240 0,41799 0,27140 0,03958 

30 0,00330 -13,11567 0,41770 0,26365 0,04110 

40 0,00319 -13,02754 0,41811 0,13673 0,03480 

50 0,00309 -13,58502 0,41718 0,16830 0,03486 

 

O gráfico do Parâmetro A’ em função da temperatura recíproca em Kelvin, é 

apresentado na Figura 15. 

Foi realizado o ajuste exponencial da Equação 15 aos resultados de A’ em 

função de 1/T (K): 

 

A′ = K ∗ e
[
(−
1
T
)

t1
]

+ y0 
(15) 

 

onde K, t1 e y0 são parâmetros empíricos da Equação 15 é T a temperatura em K. 
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Figura 15: Parâmetros A’ nas temperaturas de 10, 20, 30, 40 e 50°C 

 

 

Plotando o parâmetro B’ em função da temperatura recíproca em Kelvin, 

obtém-se a Figura 16. 

Foi realizado o ajuste exponencial pela Equação 16 aos resultados do 

parâmetro B’ em função de 1/T (K): 

 

B′ = a + b ∗ (
1

T
) (16) 

 

onde a e b são parâmetros empíricos da Equação 16, e T a temperatura em K.  
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Figura 16: Parâmetros B’ nas temperaturas de 10, 20, 30, 40 e 50°C 

 

 

Diferenciando as Equações 15 e 16 em relação a T-1 obtêm-se as equações 

17 e 18 respectivamente: 

 

 

dA′

d (
1
T)
= K ∗  e

[(−

1
T
t1
)]

∗ (−
1

t1
) (17) 

 

 

dB′

d (
1
T)
= b (18) 

 

Diferenciando a Equação 14 tem-se: 
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dlnГM

d (
1
T)

= −{
dA′

d (
1
T)
∗  CB

′
+ A′ ∗ LnC ∗ CB′ ∗  

dB′

d (
1
T)
} (19) 

 

Substituindo as equações 17 e 18 na Equação 19, obtém-se Equação 20: 

 

dlnГM

d (
1
T)

=  −

{
 

 

K ∗ e
[(−

1
T
t1
)]

∗ (−
1

t1
)  ∗  CB

′
+ A′ ∗ LnC ∗ CB′ ∗ b 

}
 

 

 

 

(20) 

 

Fazendo um paralelo com a Equação 21, é possível obter a energia de 

ativação aparente do processo (DE OLIVEIRA, DE MORAIS, PEREIRA, & 

FONSECA, 2012): 

 

lnГM = lnA0 −  
ΔHA
RT

 (21) 

 

 

Em que é possível calcular uma energia de ativação aparente Ea para o processo 

através de análises de DLS com aplicação da equação de KWW. Uma vez que na 

Equação 21 tem-se como variáveis apenas concentração e temperatura (as demais 

são valores constantes obtidas empiricamente), é possível assim então calcular 

numericamente a energia de ativação aparente para o processo, utilizando a técnica 

de espalhamento. 

Plotando os valores de energia de ativação aparente tridimensionalmente em 

função da temperatura e concentração, obtém-se o processo da Figura 17. 
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Figura 17: Gráfico em 3 dimensões relacionado a Energia de Ativação (Ea), temperatura (°C) e 

concentração (g/L). 

 

  

Para baixas temperaturas, a energia de ativação aparente tende a aumentar, 

devido ao processo já iniciado de formação de agregados das macromoléculas de 

agarose, fato bem conhecido na literatura para o comportamento das 

macromoléculas deste polímero em temperaturas baixas. Para os dados 

experimentais obtidos, em temperaturas próximas a 25°C, o sistema sofre maior 

impacto, caso ocorra qualquer variação na temperatura, uma vez que as cadeias 

estão tendendo a ficar mais ordenadas no meio. A adição de calor controlado ao 

sistema, a partir desse ponto, demonstra que a energia de ativação tende a estar 

menos suscetível a variações de temperatura. Pode-se entender esse processo 

como se as cadeias já estivessem livres em solução, com a influência da 

temperatura tendendo a ficar cada vez menor. 
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Fato semelhante ocorre quando se analisa o comportamento da energia de 

ativação em função da concentração. Para soluções mais diluídas do polímero, a 

energia de ativação é menor, visto que a possibilidade de formação de agregados é 

menor devido à pouca disponibilidade do polímero no meio.  
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5.3. Reologia 

 

Para reologia, foi feito um tratamento matemático paralelo ao adotado nas 

análises de DLS visto que têm-se o objetivo de comparar as duas técnicas em 

termos de energia de ativação aparente.  Os dados iniciais obtidos foram as curvas 

de 𝑙𝑛 𝜂 (Pa x s) pela temperatura recíproca em Kelvin. Para exemplificar, a Figura 

18 apresenta as curvas das médias de ln η nas concentrações de 0,1, 0,5, 1,5, 2,0 

g/L. 

 

Figura 18: Curva de ln ƞ em função inverso da temperatura em Kelvin para as amostras de 0,1, 0,5, 

1,5 e 2,0 g/L 

 

 

Naturalmente a viscosidade do meio tende a aumentar de forma acentuada 

na faixa de temperatura entre 20 à 40°C. Valores que dependem da concentração 

do polímero em solução. 
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Plotando todos os testes, agora em função da concentração em g/L, tem-se o 

processo ref.  à  Figura 19, sendo a Equação 22 ajustada aos dados: 

 

ln η = A ∗ CB (22) 

 

Na equação, A e B são parâmetros empíricos da Equação 22 e também não 

possuem um significado físico-químico nesse contexto. O Objetivo foi alcançar uma 

relação em que seja possível introduzir uma energia de ativação aparente, assim 

como foi feito na técnica de espalhamento dinâmico de luz. 

A Figura 19 representa ln η em função da concentração e o ajuste da Equação 

22. 

 

Figura 19: ln ƞ (Pa x s) x Concentração (g/L) para as amostras 0,1, 0,5, 1,5 e 2,0 g/L nas 

temperaturas de 10 à 50°C, em passos de 5°C 
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Como esperado, de forma geral para soluções poliméricas, estas tendem a ter 

sua viscosidade aumentada com o aumento da concentração do polímero em 

solução, ou seja, da disponibilidade de cadeias poliméricas diluídas no sistema. 

Da Figura 19, ajustada pela Equação 22 foram obtidos os seguintes valores 

para os parâmetros A e B (Tabela 3): 

 

Tabela 3: Parâmetros de A e B nas temperaturas de 10 à 50°C em steps de 5°C para as amostras de 
0,1, 0,5, 1,5 e 2,0 g/L. 

Temperatura 
(°C) 

1/T (K) 
Parâmetro 

A 
erroA 

Parâmetro 
B 

erroB 

10 0,003532 -5,39681 0,12704 -0,08859 0,01492 

15 0,003470 -5,55894 0,04827 -0,09647 0,01905 

20 0,003411 -5,67433 0,02968 -0,09315 0,0109 

25 0,003354 -5,87014 0,08232 -0,06628 0,01148 

30 0,003299 -5,77933 0,08813 -0,06792 0,01102 

35 0,003245 -5,86696 0,06502 -0,07712 0,01262 

40 0,003193 -5,96627 0,06497 -0,06959 0,01326 

45 0,003143 -5,92253 0,09468 -0,04492 0,00877 

50 0,003095 -5,71772 0,09974 -0,04553 0,00784 

 

Plotando os parâmetros A e B em função de 1/T, tem-se as Figuras 20 e 21.  

 

 

Figura 20: Parâmetros A em função do inverso da temperatura 1/T 
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Figura 21: Parâmetros B em função do inverso da temperatura em Kelvin 

 

 

Para A, foi feito o ajuste com uma função polinomial de grau 3 apresentado na 

Equação 23 e para B foi realizado o ajuste a partir da equação da reta na Equação 

24. 

 

 

Parâmetro A = j +  k (
1

T
) + l (

1

T
)
2

+m(
1

T
)
3

 (23) 

 

 

Parâmetro B = a′ + b′ (
1

T
) (24) 

 

onde j, k, l e m são parâmetros empíricos da Equação 23 e a’ e b’ da Equação 24.  

Diferenciando as Equações 22, 23 e 24 em relação a 1/T obtêm-se: 
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𝑑𝐴

𝑑 (
1
𝑇)

= 𝑘 + 2𝑙 (
1

𝑇
) + 3𝑚 (

1

𝑇
)
2

 (25) 

 

 

dB

d (
1
T)
= b′ (26) 

 

 

dln η

d (
1
T)
=

dA

d (
1
T)
∗  CB + A ∗ LnC ∗ CB ∗  

dB

d (
1
T)

 (27) 

 

onde C representa a concentração em g/L e T, a temperatura em K. 

 

Substituindo as Equações 25 e 26 em 27, tem-se: 

 

dln η

d (
1
T)
= k + 2l (

1

T
) + 3m(

1

T
)
2

∗  CB + A ∗ LnC ∗ CB ∗  b′ (28) 

 

Fazendo um paralelo da Equação 28 com a relação de Arrhenius para 

viscosidade representada pela Equação 29 é possível calcular numericamente a 

energia de ativação através dos dados reológicos. 

 

lnη = lnA0 +  
ΔHA
RT

 (29) 

 

 

A Figura 22 apresenta a energia de ativação, agora obtida através dos dados 

reológicos, em função da concentração e da temperatura. 
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Figura 22: Gráfico em 3 dimensões relacionado a Eneria de Ativação (Ea), temperatura (°C) e 

concentração (g/L). 

 

 

 

Assim como pela análise feita em DLS, de forma qualitativa, a diminuição da 

energia de ativação do gráfico tridimensional para o Espalhamento Dinâmico de Luz, 

para soluções mais diluídas e temperaturas mais altas está possivelmente 

relacionada à presença de cadeias mais “livres”, em soluções mais diluídas, e os 

agregados que são quebrados em temperaturas mais altas.  

Em soluções aquecidas, as cadeias de agarose estão rígidas e desordenadas 

(AYMARD et al., 2001). Quando ocorre o resfriamento abaixo de 40°C as cadeias 

livres começam a formar hélices. Dependendo da concentração da agarose e das 

condições de resfriamento, o ponto de gel pode ocorrer em uma faixa de 

temperatura de 40 a 10°C, no qual a completa dissolução necessita de temperaturas 
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acima de 95°C  (AYMARD et al., 2001). Nesse trabalho não chegou-se à obtenção 

de géis poliméricos, mas ficou claro que com o tratamento experimental adotado, 

agregados poliméricos começaram a ser formados.  

No modelo demonstrado na Figura 23, no primeiro passo ocorre a formação 

das hélices, que agem como conectores. No segundo passo, as hélices se juntam 

para formar agregados (NORDQVIST & VILGIS, 2011).  

 

Figura 23: Processo de formação de agregados de agarose (NORDQVIST & VILGIS, 2011). 

 

  

 

De acordo com Mohammed, Z. H., et al, (1998), o processo de formação de 

agregados pode ser descrito como: 2n (mola)         n (dupla hélice)         agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

RESFRIAMENTO 
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6. CONCLUSÃO  

 

Transições hélice-novelo (ou ruptura de interações em agregados) podem ser 

caracterizadas através de reologia e relaxações características presentes em 

funções de correlação de intensidade originadas a partir de experimentos de 

espalhamento dinâmico de luz. Para ambas as técnicas, a energia de ativação 

aparente levou, de forma qualitativa, a conclusões semelhantes no que tange a 

dependência com a concentração do polímero em solução e variação de 

temperatura. 
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