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RESUMO

A investigação de blendas poliméricas modificadas com sais tem sido uma área
alternativa no campo da pesquisa de novos materiais. As blendas modificadas podem
apresentar propriedades mecânicas, térmicas e elétricas melhores em relação aos
polímeros puros e as blendas, além do baixo custo em sua obtenção. A utilização destes
sistemas poliméricos, modificados com saís de lítio, têm sido aplicados como eletrólitos
em dispositivos eletroquímicos. No presente trabalho de pesquisa foi realizado o estudo
das membranas baseadas nas blendas de poli(óxido de etileno) (POE) e alginato de
sódio (NaAlg) (POE:NaAlg) modificadas com perclorato de lítio (LiClO4) obtendo-se
eletrólitos poliméricos sólidos, POE:NaAlg:LiClO4, com condutividade iônica
considerável para esses sistemas, em temperatura ambiente. A caracterização estrutural,
química, morfológica e elétrica das membranas foi realizada por difração de raios X
(DRX), espectroscopia na região de infravermelho no modo de reflectância total
atenuada (FTIR-ATR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), calorimetria
exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG/DTG) e espectroscopia de
impedância eletroquímica (EIE). Os dados obtidos por DSC, FTIR, DRX e MEV
mostraram que a cristalinidade total do sistema foi reduzida em função da composição
da blenda, reduzindo proporcionalmente com o aumento da razão do NaAlg nas
membranas. Além disso, os dados obtidos por FTIR-ATR mostraram a ocorrência de
interação física entre os polímeros. A partir da caracterização por impedância
eletroquímica foi observado que o comportamento elétrico das membranas em
diferentes proporções poliméricas foi alterado em relação às diferentes proporções
poliméricas. Enquanto, ao adicionar o sal foi observado leve variação em suas
propriedades elétricas. Entre os sistemas estudados a membrana P20 apresentou
condutividade iônica melhor em relação às demais, com

= 9,45x10-6 S.cm-1 e foi

observado nesta mesma proporção, que ao adicionar o sal (P20S), a condutividade
iônica muda para

= 2,45x10-5 S.cm-1. Portanto, entre todas as membranas analisadas,

a que apresentou maior condutividade iônica foi a P20S.
Palavras-chave: Membranas poliméricas. Cristalinidade. Condutividade iônica.
Impedância eletroquímica. Eletrólitos poliméricos sólidos.

ABSTRACT

The study of salt-modified polymer blends has been an alternative in the research of
new materials. Modified blends can exhibit better mechanical, thermal and electrical
properties compared to pure polymers and blends, in addition to low acquisition cost.
These lithium salt-modified polymer systems have been applied as electrolytes in
electrochemical devices. The present investigation involved the study of membranes
based on poly (ethylene oxide) (PEO) and sodium alginate (NaAlg) blends
(PEO:NaAlg) modified with lithium perchlorate (LiClO4), obtaining solid polymer
electrolytes (PEO:NaAlg:LiClO4) with considereable ionic conductivity for these
systems, at ambient temperature. Structural, chemical, morphological and electrical
characterization was conducted by X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance
Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy, scanning electronic microscopy
(SEM),

differential

scanning

calorimetry

(DSC),

thermogravimetry/derivative

thermogravimetry (TG/DTG) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The
data obtained by DSC, FTIR, XRD and SEM showed that total system crystallinity
decreased as a function of blend composition, declining proportionately with an increase
in the NaAlg ratio in the membranes. Moreover, the data obtained by ATR-FTIR
revealed physical interaction between the polymers. Electrochemical impedance
characterization demonstrated that the electrical behavior of the membranes at different
polymer proportions changed in relation to the different polymer ratios. The addition of
salt resulted in a slight variation in their electrical properties. Of the different systems
studied, the P20 membrane exhibited the best ionic conductivity, with

= 9.45x10-6

S.cm-1, and at the same proportion, after adding salt (P20S), it changed to = 2.45x10-5
S.cm-1. Thus, the best ionic conductivity of all the membranes analyzed was observed
in P20S.
Keywords: Polymer membranes. Crystallinity. Ionic conductivity. Electrochemical
impedance. Solid polymer electrolytes.
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1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico, nos mais variados campos do conhecimento, direcionou
pesquisadores na busca de melhorar as propriedades dos materiais para as diversas aplicações.
Por este motivo centros de pesquisas e acadêmicos têm investido em pesquisas que facilitem a
obtenção de novos materiais, que sejam compatíveis com o meio ambiente, que apresentem
boa resistência mecânica, boas propriedades elétricas e baixo custo de obtenção, além de
outras características. A finalidade é proporcionar a humanidade melhores condições de vida,
pois este é um dos objetivos da ciência. Na produção destes novos materiais é necessário
esforço por parte das instituições de estudos e pesquisas na busca incessante em descobrir e
estudar métodos para obtenção de novos materiais que forneçam as propriedades desejadas ao
material resultante.
No ramo de pesquisa de novos materiais, os polímeros têm sido extremamente
importantes. Quanto à origem destes, os mesmos podem ser classificados em polímeros
sintéticos ou naturais. Os polímeros, assim como, a maioria das descobertas tecnológicas,
foram usados pela primeira vez com bases empíricas, sem nenhuma relação, entre as
propriedades e as estruturas dos mesmos. Os primeiros utilizados foram os naturais que datam
da antiguidade, como por exemplo, couro, lã, entre outros. Em seguida veio os
semissintéticos, os polímeros naturais que foram modificados de alguma maneira. O primeiro
polímero sintético foi um material obtido de ligação cruzada, com base na densidade da
reação do fenol e formol. Todos estes materiais foram produzidos na maioria das vezes, com
base empírica. O modo de tentativas e erros tem sido base para muitos avanços na historia,
inclusive na produção de polímeros (SPERLING, 2006, p. 20).
Os materiais poliméricos são amplamente usados em tecnologias emergentes e
importantes do século XXI. Os polímeros são utilizados em uma grande variedade de
aplicações diárias, tais como, em vestuários, materiais de construção, aplicações médicas,
equipamentos, peças automotiva e aeroespacial, e em comunicação. Os polímeros apresentam
vantagens em relação a outros tipos de materiais, como, metais e cerâmicas. Isto por causa do
baixo custo de processamento, baixo peso e as suas propriedades, tais como, a transparência e
a forma de tenacidade de combinação única. Muitos polímeros têm características úteis, tais
como a resistência à tração, modulo de alongamento e resistência ao impacto, o que torna
mais rentável do que os metais e cerâmicas (SAWYER; GRUBB; MEYER, 2008).
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O desenvolvimento de polímeros sintéticos e o crescimento da indústria de polímeros
durante os últimos 70 anos tem sido impressionante. O sucesso comercial dos produtos
baseados em polímeros tem gerado uma procura, de tal modo, que a produção total de
material plástico (por volume) tem excedido a produção combinada de todos os metais, por
mais de 20 anos. A necessidade de desenvolvimento de borracha sintética, por causa da
interrupção de rotas comerciais durante a segunda guerra mundial, serviu de catalisador de
grande escala federal de financiamento para pesquisa. Este aumento resultou em uma melhor
compreensão da natureza polimérica, assim como, a abordagem analítica e experimental para
o seu comportamento (BRINSON; BRINSON, 2008).
Diariamente novos materiais poliméricos são produzidos em todo o mundo. Novos
métodos são aplicados para obtenção destes materiais, de maneira que, as propriedades
almejadas sejam alcançadas. Vários pesquisadores, em várias regiões do mundo, estudam as
propriedades apresentadas por esses materiais. Segundo Mano e Mendes (1999), as
propriedades dos materiais poliméricos dependem da estrutura monomérica, de seu peso
molecular e de sua estrutura macromolecular.
Os polímeros podem existir, tanto no estado amorfo ou no estado cristalino. Na
maioria das vezes a estrutura do polímero se apresenta parcialmente amorfa ou cristalina. No
primeiro caso, ocorre uma disposição desordenada das cadeias poliméricas, enquanto no
segundo, existe uma ordenação tridimensional, ou seja, cristalinidade (MANO; MENDES,
1999).
Um método utilizado por pesquisadores no campo de pesquisa de material polimérico
tem sido a obtenção de novo material, a partir do método de mistura polimérica (do inglês,
polymer blend). A terminologia “blendas” é utilizada no campo de pesquisa em polímeros,
referente às misturas poliméricas. Este método consiste da mistura de dois polímeros que
geralmente apresentam propriedades diferentes. Em alguns casos estas blendas são formadas
com os mesmos polímeros, porém, com massa molecular diferente (MATABOLA et al.,
2011). Em que, o material resultante apresenta, geralmente, propriedades diferentes em
relação a cada polímero individualmente. Através desse método, o material final obtido
apresenta melhor propriedade em relação aos polímeros sozinhos (GORRASI; STANZIONE;
IZZO, 2011). Além, desse método de obtenção do material polimérico ter baixo custo.
Misturas poliméricas compostas por poli(óxido de etileno) (POE) e alginato de sódio
(NaAlg) vêm sendo estudadas (ÇAYKARA et al., 2005; MALLIKARJUNA et al., 2013; HU;
GONG; ZHOU, 2015). Estes polímeros apresentam características distintas. POE é um
polímero semicristalino, sintético e biocompatível. Enquanto, o NaAlg é um polímero amorfo
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e natural. O POE, por causa de sua natureza semicristalina, apresenta baixa condutividade
elétrica. A mistura polimérica entre estes polímeros favorece a condutividade do sistema
polimérico, em relação ao POE puro, pois ocorre a redução da cristalinidade total do sistema.
Em razão dessa diminuição na cristalinidade, o movimento segmental da cadeia polimérica é
favorecido, e consequentemente a sua mobilidade iônica aumenta. Uma vez que, esta ocorre
na fase amorfa. A adição de sais em sistemas poliméricos pode alterar algumas de suas
propriedades, tais como, elétricas, mecânica, térmicas, além de outras. A condutividade iônica
desses sistemas, polímeros cristalinos e blendas poliméricas podem aumentar, assim como,
diminuir com adição do sal. Isto depende da quantidade e tipo de sal adicionado ao sistema.
Os pesquisadores (GHELICHI et al., 2012) observaram que o sistema polimérico
(POE:PMMA) foi influenciado com adição do sal LiClO4, alterando sua cristalização,
conformação e condutividade iônica do POE na blenda POE:PMMA. Pois a adição do sal
suprimiu a cristalinidade do sistema, aumentando, então a sua região amorfa.
Neste trabalho foram obtidas membranas poliméricas da mistura dos polímeros POE e
NaAlg, modificadas com perclorato de lítio em condições ambiente, a partir das soluções de
POE (10 g.L-1) e de NaAlg (10 g.L-1). As membranas foram obtidas em quatro composições
diferentes (POE:NaAlg) – 20:80, 40:60, 60:40 e 80:20, e as modificadas com sal
(POE:NaAlg:LiClO4) – 20:80:0,5 mL, 40:60:0,5 mL, 60:40:0,5 mL e 80:20:0,5 mL. Essas
membranas apresentaram variação em algumas das suas propriedades, como, térmica e
elétrica, em função da razão polimérica e da adição do sal.
A partir destas considerações, o presente trabalho tem por objetivo obter e estudar o
comportamento dos sistemas poliméricos de membranas em diferentes razões poliméricas
modificadas com perclorato de lítio, confeccionadas em condição ambiente. Além disso,
investigar suas propriedades físico-química e elétrica, e a possibilidade de aplicação em
dispositivos eletrônicos. As membranas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX),
por espectroscopia na região de infravermelho (FTIR-ATR), microscopia eletrônica de
varredura (MEV), análise térmica: calorimetria exploratória diferencial (DSC) e
termogravimétrica (TG/DTG) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE).
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral
Preparação, obtenção e caracterização de membranas poliméricas, baseadas em POE e
NaAlg, modificadas com quantidade fixa do perclorato de lítio (LiClO4).
1.1.2 Objetivos específicos
Preparar membranas poliméricas, baseadas na mistura polimérica (POE:NaAlg), em
diferentes proporções;
Modificar os sistemas poliméricos com a adição do perclorato de lítio e verificar as
alterações elétricas que ocorreram no sistema;
Avaliar as propriedades físico-químicas fazendo uso das seguintes técnicas de
caracterização: espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), espectroscopia na região
de infravermelho (IV), microscopia de varredura eletrônica (MEV), difração de raios X
(DRX), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TG/DTG);
Analisar o comportamento elétrico das membranas em diferentes composições,
observando a que apresentou a melhor propriedade e apontando as possíveis causas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Material polimérico
Polímeros (poli: significa muito; mero: significa parte) são materiais constituídos de
massa molecular elevada (OSSWALD, 2003). Quimicamente, polímeros são moléculas de
cadeias longas de massa molar muito alta, na ordem de 104 a 106 g/mol. Por esta razão, o
termo ‘macromoléculas’ é frequentemente usado quando se refere a material polimérico
(SPERLING, 2006).
Os primeiros polímeros conhecidos foram os naturais, por exemplo, o algodão, a
goma, as proteínas e a lã. A ciência dos polímeros teve início em grandes laboratórios
industriais, na primeira metade do século XX, a partir da necessidade de produzir e conhecer
novos tipos de plásticos, borrachas, adesivos, fibras e revestimentos. Os primeiros polímeros
(Bakelite e nylon) produzidos mostraram a enorme possibilidade dos novos materiais
(SPERLING, 2006). Posteriormente, a ciência dos polímeros chega ao ambiente acadêmico,
quando se inicia, então, pesquisa com a finalidade de obter materiais poliméricos com
propriedades úteis que tenham aplicações.
Os polímeros sólidos têm suas cadeias dispostas em dois estado de organização: em
um deles a disposição das moléculas é desordenada, enoveladas ao acaso, formando o
polímero amorfo. Enquanto, no outro a disposição das moléculas é organizada, isto é, existe
uma ordenação tridimensional formando, então, o polímero com estrutura cristalina. Neste
caso, se faz necessário que as cadeias apresentem estrutura perfeitamente regular. Esses
comportamentos são apresentados na Figura 1 (a) e (b), respectivamente. Na prática, a
cristalização é sempre parcial e o sistema forma um polímero semicristalino, cujo grau de
cristalinidade depende de fatores externos, tais como, condições de processamento e história
térmica, além dos fatores estruturais, como copolimerização ao acaso, ramificações e inversão
no encadeamento (cabeça-cabeça em lugar de cabeça-cauda). Como as duas formas de
organização estrutural dos polímeros são diferentes, logo os polímeros amorfos e
semicristalinos apresentam propriedades diferentes. Os primeiros apresentam comportamento
similar ao de outros sistemas amorfos complexos, formando líquido de alta viscosidade no
estado fundido e vidros no estado sólido. Os semicristalinos são híbridos de vidros com
cristais: são menos quebradiços que o vidro, porém, mais duros, menos permeáveis às
moléculas pequenas e menos solúveis, e apresentam anisotropia (ou seja, depende da direção
que são medidas) em suas propriedades (MANO; MENDES, 1999; AKCELRUD, 2007).
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Figura 1 – (a) Estrutura de polímero amorfo; (b) Estrutura do polímero semicristalino.

Fonte: Adaptado, pelo autor, de Mano e Mendes, 1999.

2.2 Poli(óxido de etileno) (POE)

O poli(óxido de etileno) - POE , Figura 2, é um poliéter de cadeia linear, que apresenta
o heteroátomo oxigênio, em sua estrutura com pares de elétrons livres. Isto permite as
interações com os íons dissociados do sal. O que lhe proporciona algumas características
específicas, tais como, ótima capacidade de solvatação e complexação dos sais iônicos e
solubilidade em água. Além disso, esse polímero é biocompatível e pode ser encontrado em
diferentes massas molares.
Figura 2 – Estrutura da unidade repetitiva do POE.

Fonte: Adaptado, pelo autor, de Rinaldi, 2005.

O POE é um dos polímeros mais estudado, com aplicações em muitas áreas de
pesquisa como eletrólito polimérico sólido, tais como, em bateria recarregável, janelas
inteligentes e na engenharia biomédica. Entretanto, por apresentar a estrutura molecular da
cadeia semicristalina, cerca de 70 a 84%, os complexos formados à temperatura ambiente, a
partir da complexação do sal na cadeia polimérica tem baixa condutividade iônica. Isto tem
sido uma desvantagem deste polímero. No entanto, pesquisadores propuseram a utilização de
misturas físicas do POE com polímeros amorfos. Uma vez que, o deslocamento iônico é
facilitado na fase amorfa, por causa do movimento cooperativo devido à flexibilidade da
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cadeia polimérica (BACK; SCHMITT, 2003; RINALDI, 2005; PARANJAPE et al., 2017;
WU; LIN; MEREDITH, 2016).

2.3 Alginato de sódio (NaAlg)
O alginato de sódio, NaAlg, é um polissacarídeo linear constituído por duas unidades
monoméricas, o ácidos β-D-manurômico (M) e o ácido -L-Gulurônico (G), conforme Figura
3 (a). As proporções das unidades monoméricas variam dependendo da sua origem, se de
algas ou bactérias. Essas unidades se agrupam em blocos aleatórios, de sequências MM e MG,
unidos por ligações glicosídicas β; e blocos GG e GM unidos por ligações glicosídicas

,

conforme a Figura 3 (b). O alginato é um copolímero formado pela ligação dos carbonos
intermonômeros através de uma ponte éter-oxigênio (SILVA, 2014). Inicialmente
conjecturava-se que o alginato era constituído por um homopolímero, entretanto, Fisher e
Dorfel mostraram que esse polímero além do ácido D-manurônico, também, continha em sua
estrutura o ácido L-gulurônico (STEPHEN; PHILLIPS; WILLIAMS, 2006).
Figura 3 – Característica estrutural do alginato: (a) monômero do alginato; (b) conformação da cadeia.

Fonte: Adaptado, pelo autor, de Moe et al., 1995.

O polissacarídeo alginato foi descrito pela primeira vez em 1881 e é um dos polímeros
naturais mais antigos, sendo atualmente utilizado em várias aplicações. Além disso, o alginato
pode ser modificado quimicamente para obtenção de sistemas poliméricos com propriedades
desejáveis (PHILLIPS; WILLIAMS, 2009; CHEJARA; KONDAVEET; SIDDHANTA,
2014). A presença dos grupos funcionais carboxila e hidroxila, distribuídos ao longo da sua
cadeia principal, têm levado pesquisadores a utilizarem esse copolímero (NaAlg) para extrair
íons metálicos de soluções contaminadas por íons de terras raras e o resultado tem sido
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eficiente (XU et al., 2015). Além de outras características do alginato como: boa solubilidade
em água, não toxidade, boa biocompatibilidade, boa biodegradabilidade, condutividade
protônica e boa capacidade de formação de filmes. O NaAlg também tem sido amplamente
aplicado à aditivos alimentares, na engenharia têxtil, em materiais farmacêuticos, em
membranas de troca de prótons, como espessantes, emulsificantes e estabilizadores (AOKI et
al., 2012; LIU et al., 2014; XU et al., 2015).
Pesquisas recentes apontam o uso do NaAlg em forma de película fina com teor de
água de 99%, que é fixado na superfície de baterias de íon-lítio com a finalidade de impedir o
acúmulo de calor, o que contribui para a bateria operar em temperaturas mais baixas levando
e, portanto, tendo um maior tempo de vida. Esta pesquisa mostrou que a utilização da película
reduziu pela metade o acúmulo de calor, o que indica que a utilização da película como design
dissipador de calor é eficiente (REN; YU; SONG, 2017).

2.4 Perclorato de lítio (LiClO4)
O perclorato de lítio é um sal muito usado na preparação dos eletrólitos poliméricos
com boas qualidades para aplicação em dispositivos eletroquímicos. Isto porque ele interage
fortemente com os grupos polares presentes em cadeias poliméricas, como por exemplo, na
cadeia do poli(óxido de etileno), POE. Esse comportamento foi confirmado pelo
deslocamento da banda em 636 para 624 cm-1, quando o LiClO4 foi adicionado ao sistema
polimérico (SAKO; MIYAGAWA; YAMAGUCHI, 2017).
Pesquisadores têm mostrado que a presença do perclorato de lítio em sistema
poliméricos tem melhorado as propriedades mecânicas destes sistemas estudados, sem alterar
a sua resistência térmica, a sua transparência e a sua rugosidade mecânica. Sako, Miyagawa e
Yamaguchi (2017) estudaram a adição do LiClO4 em policarbonato e observaram a
contribuição desse sal para o reforçamento do módulo do policarbonato (PC). Eles sugeriram
que isto ocorre por causa da interação eletrostática entre o cátion (Li+) e o grupo carbonila
(C=O) das moléculas do PC. Além disso, a adição de LiClO4 não restringe as propriedades
do PC, como resistência ao calor, transparência e resistência mecânica. Isto ocorre porque as
propriedades mecânicas do PC são melhoradas.
No estudo realizado por Sim et al (2010), a adição do perclorato de lítio no sistema
polimérico PAc/POE ocasiona a coordenação do Li+ com o grupo éter (C-O-C) presente no
POE, resultando, então, na supressão da cristalinidade do POE no sistema polimérico.
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Ghelichi et al (2012) estudando o sistema polimérico (POE)-(PMMA)-LiClO4
observaram a influência do sal na cristalização, conformação e condutividade iônica na blenda
POE-PMMA. Os dados obtidos por DSC mostraram que a incorporação do sal na mistura
suprime a cristalinidade do POE. Nos espectros de FTIR, Figura 4, foi observado que ocorre a
coordenação do Li+ com o grupo éter do POE. Os picos em 1060, 1113 e 1145 cm-1, que são
característicos do estiramento C-O-C do POE, são ampliados e deslocados para números de
onda menor com adição do LiClO4, o que indica a complexação do sal com o POE. O que
reduz a cristalinidade aumentando a sua região amorfa. Considerando que a mobilidade iônica
ocorra com maior facilidade na região amorfa, isto sugere que a adição do sal contribuiu para
a condutividade iônica do sistema. Entre as razões estudadas próximo da temperatura
ambiente a que apresentou maior condutividade iônica foi a razão (OE:Li) 50, com a
condutividade na ordem de 10-8 S cm-1.
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Figura 4 - Espectros obtidos por FTIR das amostras na faixa espectral de 800-1200 cm-1.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Ghelichi et al., 2012.

2.5 Blendas poliméricas
O estudo de blendas poliméricas é de grande importância para a obtenção de novos
materiais, uma vez que, a mistura entre polímeros, possibilita o melhoramento dos materiais.
Por isso, a mistura de polímero continua a atrair muito a atenção acadêmica e industrial. O
material resultante de misturas poliméricas, frequentemente, exibe propriedades que são
melhores em relação às dos polímeros isoladamente, dependendo do grau de miscibilidade
entre eles. A miscibilidade entre os polímeros pode ser conseguida, em princípio, através das
interações intermoleculares favoráveis entre os componentes das misturas (SIM et al., 2010;
PRASAD et al., 2012).
A importância das misturas poliméricas está aumentando gradualmente devido à
necessidade de atender a demanda atual de materiais poliméricos com propriedades desejadas,
baixo-custo e facilidade de processamento. As misturas poliméricas são realizadas entre
polímeros ou copolímeros que interagem sem ligação covalente, tais como, interação dipolodipolo, ligação hidrogênio ou complexos de transferência de cargas. As blendas apresentam
desvantagens no que se refere em atender todas as demandas complexas dos biomateriais. Os
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polímeros sintéticos apresentam altas propriedades mecânicas, processos de transformação e
baixos custos de produção, mas uma baixa biodegradabilidade. Ao contrário, os polímeros
naturais apresentam boa biocompatibilidade, mas suas propriedades mecânicas não são
satisfatórias. O desafio de preservar as propriedades biológicas dos materiais é uma questão
atual. No entanto, eles mostram efeitos adversos no processamento complexo e um alto custo
de produção ou recuperação. Portanto, a mistura de polímeros baseados em materiais
sintéticos e naturais é um desafio (SUMI et al., 2016).
Hu, Gong e Zhou (2015) estudaram blendas baseadas em alginato de sódio (NaAlg),
um biopolímero natural, e em poli(óxido de etileno) POE, um polímero sintético
biocompatível, as quais foram obtidas por electrospun em forma de nanofibras. Os resultados
obtidos por FTIR, PXRD e DSC demonstraram que existe uma interação física entre esses
dois polímeros e, portanto, alteração da cristalinidade das fibras obtidas por electrospun. A
análise por FTIR na região de 600-4000 cm-1 mostra redução das bandas características do
NaAlg e POE. As bandas em 3500 e 1600 cm-1 que são atribuídas, respectivamente, ao
estiramento O-H e COO- do NaAlg, assim como, as bandas em 842 e 1099 cm-1 que são,
respectivamente, da ligação e estiramento assimétrico C-O-C do POE, sofrem alterações nas
nanofibras de NaAlg/POE. Os difratogramas das nanofibras NaAlg/POE, em diferentes
razões, apresentam redução dos picos em 19,2 e 23,2°, característicos do POE puro. Além
disso, nas curvas DSC foi observado, que ao adicionar 25%, 50% e 75% de NaAlg, ocorre
redução na temperatura de fusão das nanofibras das blendas (NaAlg/POE) as quais são
respectivamente, 68,10, 64,68 e 61,27 °C. Estas temperaturas foram inferiores aquela do POE
puro, 76,14 °C. Todos os dados obtidos pelas técnicas de caracterização indicam que o NaAlg
influencia na cristalinidade do POE, corroborando com a redução da taxa de cristalinidade
em função do aumento da razão polimérica do NaAlg, Figura 5.
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Figura 5 - Cristalinidade e ponto de fusão das nanofibras de NaAlg/PEO, obtidas por electrospun, com
diferentes teores de alginato.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Hu, Gong e Zhou, 2015.

Cayçara et al. 2005 investigaram várias blendas, baseadas em POE/NaAlg,

em

diferentes proporções do NaAlg: 9, 20, 33, 43 e 50% em massa. Na análise realizada por
FTIR, eles observaram a ocorrência de mudança na banda em 1100 cm-1, atribuída ao
estiramento C-O-C do POE, essa mudança indica possível interação entre o hidrogênio do
grupo éter do POE e o grupo hidroxila do NaAlg, esquema apresentado na Figura 6. Na
análise por TGA foi observado que o aumento na quantidade de NaAlg altera levemente a
estabilidade da blenda. Enquanto, a análise por DSC evidenciou que as temperaturas de fusão
e cristalização dependem da composição da blenda. A partir das investigações realizadas ficou
evidenciado, que o NaAlg interage com o POE.
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Figura 6 – Esquema representativo da interação do hidrogênio do grupo éter (POE) e o grupo hidroxila do
NaAlg.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Çaykara et al. 2005.

Sheela et al. (2014) estudaram os filmes da blenda PVA/NaAlg na proporção 60/40 %
em massa obtidas pelo método casting e submetidos a diferentes intervalos de tempo de
irradiação ultravioleta (UV). Observaram que a blenda submetida a 48 h de irradiação UV é
mais foto-resistente em relação à blenda não irradiada. As bandas obtidas por FTIR das
blendas irradiadas por radiação UV em diferentes intervalos de tempo sofrem variação no
deslocamento em relação às bandas da blenda não irradiada. Além disso, a intensidade das
bandas diminuiu drasticamente com o aumento do tempo de irradiação, Figura 7, sugerindo
que ocorreu reticulação da rede devido à reação fotoquímica na blenda PVA/NaAlg.
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Figura 7 - Espectros obtidos por FTIR dos filmes das blendas PVA/NaAlg (60:40) não irradiada e irradiada por
UV com lâmpada de 256 nm em diferentes intervalos de tempo.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Sheela et al., 2014.

Prasad et al. (2012) investigaram a miscibilidade do sistema polimérico baseado na
blenda alginato de sódio/pululano, NaAlg/(C6H12O5)n, em diferentes porcentagens dos
componentes na mistura. As propriedades das blendas e as morfologias dependem,
principalmente, do grau de miscibilidade dos componentes individuais. As blendas obtidas
pelo método casting foram caracterizadas por FTIR, DSC e SEM. Os espectros de FTIR
mostraram bandas características em 3500 e 1100 cm-1, respectivamente, atribuídas à ligação
O-H e COO-. Estas bandas foram deslocadas para região de menores número de onda
comparados a aqueles do NaAlg puro. Sugerindo, então, a ocorrência de formação da ligação
entre o hidrogênio do grupo hidroxila (OH) do pululano e o grupo carboxila (COO-) do
alginato. As informações obtidas por DSC mostraram que todas as misturas apresentaram
temperatura de transição vítrea entre as temperaturas de transição vítrea dos dois polímeros
puros, o que indica a miscibilidade dos polímeros. As micrografias obtidas por MEV
sugerem, também, a miscibilidade entre os polímeros uma vez que as imagens apresentam-se
homogêneas.
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Mallikarjuna et al. (2013)

investigaram membranas obtidas a partir das blendas

POE/NaAlg na aplicação de encapsulamento do cloridrato de valganciclovir com liberação
controlada desta droga. O cloridrato de valganciclovir é um antiviral usado extensivamente
no tratamento de retinites de citomegalovírus em pacientes com AIDS (síndrome da
imunodeficiência adquirida) através da administração oral. A utilização dos dois polímeros
como matéria prima para formação de membranas com essa finalidade está relacionada à
biodegradabilidade e biocompatibilidade destes polímeros. Na análise das membranas por
FTIR foram observadas bandas em 3475, 1638 e 1427 cm-1 atribuídas, respectivamente, ao
estiramento O-H e aos estiramentos assimétrico e simétrico do COO- do NaAlg. Também, foi
observada uma banda em 1013 cm-1, atribuída ao estiramento simétrico do grupo C-O-C do
POE. No espectro da blenda (POE/NaAlg) foi observado o deslocamento da banda em 3475
para 3442 cm-1 atribuída ao estiramento O-H. Isto sugere a formação intermolecular de
ligação de hidrogênio entre o NaAlg e o POE e, portanto, a interação entre os dois polímeros.
O POE e o PMMA são polímeros importantes para sínteses e aplicações nas
engenharias e na área biomédica. O estudo das blendas POE-PMMA é interessante, por causa
da natureza semicristalina do POE, das interações fracas entre estes dois polímeros, e da
grande diferença entre suas temperaturas vítreas, Tg = 223 K (POE) e Tg = 395 K (PMMA)
(MU; LI; WANG, 2011).
Um estudo teórico, utilizando o método de simulação MesoDyn, realizado por Mu e
colaboradores (MU; LI; WANG, 2011) referente a compatibilidade da blenda POE-PMMA
em temperatura constante de 400 K, foi bem sucedido na elucidação das fases morfológicas
desta blenda. O uso do PMMA com POE possibilita a obtenção de copolímero anfifílico em
bloco, isto é, copolímero que se comporta como hidrofóbico e hidrofílico, de modo que, esta
propriedade possibilita seu uso em sistemas com características polar e apolar. Os dados
apresentados no estudo realizado por Mu e colaboradores (MU; LI; WANG, 2011) com dez
modelos de diferentes razões de POE:PMMA (1:1, 1:2, 1:3, 1:4,1:6, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, e 8:1)
mostraram que, quanto menor a proporção de PMMA menor a densidade e, em consequência,
maior compatibilidade e mais miscíveis a blenda POE-PMMA. A mistura POE:PMMA na
razão 8:1 apresenta menor densidade (1,1802 g.cm-3), enquanto na razão 1:6 apresenta maior
densidade (1,1873 g.cm-3). Isto indica que quanto maior a quantidade do POE na mistura mais
compatível e miscível é a blenda POE-PMMA.
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2.6 Eletrólitos poliméricos sólidos
Os eletrólitos poliméricos sólidos (SPEs) são baseados em polímeros que agem como
solventes para um cátion e consistem na dissolução do sal por solventes sólidos. Estes
sistemas apresentam interesse tecnológico devido às suas aplicações como eletrólitos sólidos
em dispositivos eletroquímicos, tais como: supercapacitores, janelas inteligentes, gerador
termoelétrico e células combustíveis. Além disso, os SPEs apresentam algumas vantagens em
relação aos eletrólitos líquidos convencionais. Como por exemplo, o não vazamento do
solvente líquido e a não produção de gás durante a operação do dispositivo eletroquímico,
causando danos ao meio ambiente, boa flexibilidade, estabilidade eletroquímica e
termoquímica, baixa volatilidade, entre outros. Existem dois tipos de eletrólitos poliméricos:
os sais complexados por polímeros e os polieletrólitos, Figura 8. Os sais complexados por
polímeros consistem de uma coordenação polimérica, usualmente um poliéter, em que um sal
(por exemplo, o LiClO4) é dissolvido, Figura 8(a). Ambos o ânion e cátion podem se mover
neste tipo de eletrólito. Ao contrário, os polieletrólitos contêm grupos carregados e alguns
cátions ou ânions são atraídos covalentemente para o polímero, Figura 8(b). Assim, apenas o
contra-íon pode se mover (BRUCE, 1997; ROCCO, FONSECA, PEREIRA, 2002; RAHMAN
et al., 2011).

Figura 8 – Representação de (a) eletrólito polimérico contendo o sal (MX); (b) polieletrólito em que um ânion é
atraído para o polímero.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Bruce (1997).

Gomari, Esfandeh e Grasemi (2017) estudaram os eletrólitos poliméricos sólidos,
PSEs, baseados em POE:LiClO4 com diferentes concentrações de prístina e grafeno
funcionalizado. O efeito da adição de grafeno funcionalizado e não funcionalizado na
estrutura cristalina, no comportamento térmico e na condutividade iônica dos eletrólitos foi
analisado. Usando a microscopia eletrônica de varredura (MEV) eles observaram que a adição
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das nanoplaquetas de grafeno, formando o sistema SPE/GnP, alterou a rugosidade da
superfície morfológica do SPE, Figura 9, uma vez que a morfologia do eletrólito puro (SPE) é
relativamente rugosa, Figura 9(a), o que indica a natureza cristalina do sistema. Por outro
lado, a morfologia do eletrólito com adição de nanoplaquetas de grafeno (SPE/GnP) apresenta
superfície morfológica lisa, Figura 9(b), em relação aquela do eletrólito puro.
Figura 9 – As imagens morfológicas obtidas por MEV: (a) SPE; (b) SPE/GnP.

Fonte: Adaptada, pelo autor, de Gomari, Esfandeh e Grasemi (2017).

A variação na rugosidade segundo os pesquisadores (GOMARI; ESFANDEH;
GHASEMI, 2017) indica que a cristalinidade do sistema diminui com adição das
nanoplaquetas de grafeno. Os dados obtidos da condutividade iônica do sistema com e sem
adição das nanoplaquetas de grafeno apresentou uma pequena variação. A condutividade do
SPE foi de 1,31x10-6 S.cm-1 e do SPE/GnP 0,1% em massa foi 8,19x10-6 S.cm-1,
permanecendo constante, mesmo com o aumento até 3% em GnP.
Blendas baseadas em borracha natural enxertada com 49% de poli(metacrilato de
metila) (MG49) e poli(metacrilato de metila) (PMMA), MG49-PMMA, complexada com sais
de lítio, formando o sistema MG49-PMMA-LiClO4, foram estudadas por Su’ait e
colaboradores (SU’AIT et al., 2011) e aplicadas em dispositivos eletroquímicos. Estas blendas
apresentaram condutividade iônica (σ = 1,5x10-8 S.cm-1) maior em relação ao MG49-PMMA
sem adição do sal (σ = 1,1x10-12 S.cm-1). Este comportamento está relacionado com a
afinidade do monômero MMA por íons lítio, em consequência da presença de grupo funcional
na cadeia principal do polímero ser capaz de complexar íons de sais formando eletrólitos
poliméricos (SU’AIT et al., 2011). Os resultados obtidos através da caracterização destas
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blendas por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) mostraram que a
condutividade, além de ser melhorada com a adição de sais de lítio, varia em função dos
diferentes sais de lítio. As blendas analisadas com 25% de massa dos respectivos sais, LiClO 4
e LiBF4, apresentaram as seguintes condutividades iônicas σ = 1,5 x 10-8 S cm-1 e σ = 8,6 x
10-6 S cm-1, respectivamente. Esta diferença de condutividade está relacionada ao tamanho do
ânion do sal.
No estudo que será apresentado, analisar-se-á sistemas poliméricos baseados em POE
e NaAlg, modificados com perclorato de lítio (LiClO4). Diante dos trabalhos já apresentados
anteriormente, esse estudo pretende analisar o comportamento dos sistemas em diferentes
razões poliméricas e indicar, os possíveis progressos em relação aos sistemas já estudados.
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
3.1 Materiais
A Tabela 1 apresenta os materiais utilizados na preparação das soluções precursoras
para obtenção das membranas.
Tabela 1 – Materiais precursores para obtenção das membranas.
Substâncias

Procedência

Pureza / %

Mw/g.mol-1

Poli(óxido de etileno) - POE

Aldrich®

-

5,00 x 106

Alginato de sódio - NaAlg

Aldrich®

-

1,20x103-1,90x103

Perclorato de lítio -LiClO4

Aldrich®

95

106

Fonte: Autoria própria.

3.2 Metodologia
3.2.1 Preparação da solução de POE
Foram pesadas 2,5 g do poli(óxido de etileno) (POE), como adquirido (Aldrich®), em
uma balança modelo AS 210 (SCIENTECH) de quatro dígitos. Essa massa foi transferida
para um béquer contendo 200 mL de água destilada e, então, a mistura resultante submetida à
agitação magnética, em temperatura ambiente, por 72 horas. A solução homogênea obtida foi
transferida para um balão volumétrico de 250 mL e aferido o volume da solução. Obteve-se
então, a solução com concentração de 10 g.L-1 que foi transferida para um recipiente e
armazenada em ambiente adequado para uso posterior.
3.2.2 Preparação da solução de NaAlg
Foram pesadas 2,5 g de NaAlg, como adquirido (Aldrich®), em uma balança modelo
AS 210 (SCIENTECH) de quatro dígitos. Essa massa foi transferida para um béquer de 500
mL contendo 200 mL de água destilada e, então, submetida à agitação magnética por 72
horas, obtendo uma solução homogênea. Essa solução foi transferida para um balão
volumétrico de 250 mL e aferido o volume, obtendo uma solução de concentração de 10 g.L-1.
A solução foi transferida para um recipiente e armazenada em ambiente adequado para uso
posterior.
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O tempo de agitação de 72 horas na preparação das soluções dos dois polímeros, POE
e NaAlg, foi padronizado tomando-se como referência estudos anteriores realizados pelo
grupo de Eletroquímica e Corrosão – IQ/UFRN (PAIVA; CAVALCANTE, 2000).

3.2.3 Preparação da solução de LiClO4
Foram pesadas 0,025 g do LiClO4, como adquirido (Aldrich®), em uma balança
modelo AS 210 (SCIENTECH) de quatro dígitos. Essa massa foi transferida para um béquer
de 500 mL, contendo 200 mL de água destilada e, então, submetido à agitação magnética por
48 horas, obtendo uma solução homogênea. Em seguida essa solução foi transferida para um
balão volumétrico de 250 mL e aferido o volume, obtendo uma solução de concentração de
0,1 g.L-1. A solução foi transferida para um recipiente e armazenada em ambiente adequado
para uso posterior.
3.3 Sínteses das membranas poliméricas
As membranas poliméricas foram preparadas a partir da porcentagem de alíquotas
volumétricas das soluções de POE (10 g.L-1) e de NaAlg (10 g.L-1). Considerando que 50 mL
da solução polimérica é equivalente a 100 % do volume total dos sistemas poliméricos.
Inicialmente, foram utilizados 50 mL de cada solução dos polímeros para obtenção das
membranas de POE e NaAlg, respectivamente. Utilizando razões volumétricas diferentes
(POE:NaAlg) obteve-se quatro membranas identificadas como: P20 (20%:80%), P40
(40%:60%), P60 (60%:40%), P80 (80%:20%). A esses sistemas poliméricos foram
adicionados volume fixo de 0,5 mL da solução de LiClO4 (0,1 g.L-1). Obtendo então, o
sistema POE:NaAlg:LiClO4, as membranas obtidas deste sistema foram identificadas como:
P20S (20%:80%:0,5 mL), P40S (40%:60%:0,5 mL), P60S (60%:40%:0,5 mL) e P80S
(80%:20%:0,5 mL). A média da espessura das membranas foi de 45

m. A Tabela 2

especifica as quantidades volumétricas usadas para a obtenção das diferentes membranas em
que os volumes (50 mL) dos polímeros puros: POE e NaAlg, respectivamente, correspondem
a 100 %.
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Tabela 2 – Composição das membranas estudadas.
Membranas

VPOE / mL

VNaAlg / mL

VTotal / mL

V LiClO4 / mL

/ m

POE

50,0

0,00

50,0

-

40

NaAlg

0,00

50,0

50,0

-

60

P20

10,0

40,0

50,0

-

48

P40

20,0

30,0

50,0

-

66

P60

30,0

20,0

50,0

-

40

P80

40,0

10,0

50,0

-

40

P20S

10,0

40,0

50,0

0,50

60

P40S

20,0

30,0

50,0

0,50

42

P60S

30,0

20,0

50,0

0,50

34

P80S

40,0

10,0

50,0

0,50
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VPOE = Volume do poli(óxido de etileno); VNaAlg = Volume do alginato de sódio; VTotal = Volume total dos
polímeros

(VPOE + VNaAlg); V LiClO4 = Volume do perclorato de lítio; = espessura da membrana.

Fonte: Autoria própria.

3.3.1 Obtenção das membranas dos polímeros puros (POE e NaAlg).
As membranas dos polímeros puros: POE e NaAlg, foram obtidas a partir de 50 mL
das respectivas soluções poliméricas. Esses volumes foram transferidos, individualmente,
para recipientes adequados e colocados em local apropriado para o processo de evaporação
lenta do solvente em temperatura ambiente.
3.3.2 Obtenção das membranas poliméricas (POE:NaAlg)
As membranas P20, P40, P60 e P80 foram obtidas a partir da mistura das razões
volumétricas das soluções poliméricas de POE e NaAlg, como descrito na Tabela 2. As
soluções de POE (10 g.L-1) e de NaAlg (10 g.L-1), com volume definido, foram adicionadas a
um béquer e, então, a mistura foi submetida à agitação magnética por aproximadamente 48
horas. Após este tempo de agitação as misturas (POE:NaAlg) foram transferidas, cada uma
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delas, para recipiente apropriado e mantidas em temperatura ambiente para o processo de
evaporação lenta dos solventes.
3.3.3 Obtenção das membranas com adição do sal (POE:NaAlg:LiClO4)
As membranas P20, P40, P60 e P80 foram obtidas a partir da mistura das razões
volumétricas das soluções poliméricas de POE e NaAlg como descrito na Tabela 2. As
soluções de POE (10 g.L-1) e de NaAlg (10 g.L-1), com volume definido, foram adicionadas a
um béquer e, então, a mistura foi submetida à agitação magnética por aproximadamente 48
horas. Após este tempo de agitação adicionou-se, a cada uma das misturas, um volume fixo de
0,5 mL da solução do perclorato de lítio (0,1 g.L-1) e, em seguida, a solução resultante foi
submetida a agitação magnética por mais 24 horas. Concluindo este tempo, as soluções
resultantes da mistura de POE:NaAlg:LiClO4 foram transferidas, cada uma delas, para
recipientes apropriados e mantidas em temperatura ambiente para o processo de evaporação
lenta do solvente.
As membranas obtidas foram armazenadas em recipientes adequados e identificadas
para, posteriormente, serem caracterizadas por: Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia
na Região do Infravermelho no modo Reflectância Total Atenuada (FTIR-ATR), Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Análise
Termogravimétrica (TG/DTG) e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE).

3.4 Caracterizações das membranas
3.4.1 Difração de raios X (DRX)
No presente estudo foram caracterizadas, por difração de raios X, as membranas:
POE, NaAlg, P20, P40, P60, P80, P20S, P40S, P60S e P80S com o objetivo de analisar o
caráter cristalino dos sistemas estudados. O modelo do equipamento utilizado para a
realização das análises foi o difratômetro da Shimadzu modelo XDR 7000, com fonte de
radiação CuKα (1,54 Å), tensão: 40 kV, corrente: 30 mA, intervalo de varredura angular 2θ de
3,0° a 70° e velocidade de varredura de 1°/min. Toda análise por difração de raios X foi
realizada no laboratório de peneiras moleculares (LAPEMOL).
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3.4.2 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR-ATR)
Foi realizada a caracterização química das membranas: POE, NaAlg, P20, P40, P60,
P80, P20S, P40S, P60S e P80S por espectroscopia de absorção na região do infravermelho, no
modo de reflexão total atenuada (FTIR-ATR). A análise teve como propósito investigar
possíveis interações físicas e químicas nos sistemas poliméricos, com e sem adição de sal. As
análises foram realizadas no laboratório de materiais multifuncionais e experimentação
numérica (LAMMEN) da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. O espectrômetro utilizado foi
BRUKER, modelo FT-IR VERTEX 70, nas seguintes condições: intervalo de 400 a 4000 cm1

, 16 varreduras e resolução de 4 cm-1.

3.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
No presente estudo foram obtidas as micrografias das superfícies morfológica do POE
puro, NaAlg puro e das membranas POE, NaAlg, P20, P40, P60, P80, P20S, P40S, P60S e
P80S fazendo uso da microscopia eletrônica de varredura. O objetivo da análise foi investigar
a morfologia dos polímeros puros, assim como, das membranas poliméricas em diferentes
proporções e modificadas com adição do sal. Todo o material analisado foi em formato de
membranas, com deposição metálica de carbono, para evitar acúmulo de carga na superfície
do material. As imagens da morfologia do material foram obtidas através do microscópico de
mesa, da HITACHI, modelo TM3000, utilizando detector de elétrons retroespalhado com
aceleração do feixe de 5 kV. Toda a análise foi realizada no laboratório de microscopia
eletrônica de varredura do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN.
3.4.4 Análise térmica
3.4.4.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TG)
Foram realizadas as análises térmicas (DSC e TG) das membranas: POE, NaAlg, P20,
P40, P60, P80, P20S, P40S, P60S e P80S, com o propósito de avaliar fenômenos físicos e
químicos, tais, como taxa de cristalinidade e temperatura de fusão, e estabilidade térmica
relativa das membranas. Um analisador simultâneo (termogravimétrico e calorímetro) modelo
SDTQ600 da TA Instruments com ±2% de precisão, fornecido pela Central Analítica do
IQ/UFRN foi utilizado para realização dessas análises. As condições de análises foram as
seguintes: velocidade do gás de purga (nitrogênio) de 50 mL/min, razão de aquecimento de 10
°C/min e intervalo de temperatura de ambiente a 900 °C. As massas de cada membrana estão
especificadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - As membranas e as suas respectivas massas utilizadas nas análises por termogravimetria.
Membranas

POE

NaAlg

P20

P40

P60

P80

P20S

P40S

P60S

P80S

Massas/mg

2,58

2,22

2,20

2,37

2,47

2,21

2,02

2,13

2,44

2,49

Fonte: Autoria própria.

3.4.5 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE)
As membranas: POE, P20, P40, P60, P80, P20S, P40S, P60S e P80S, foram
caracterizadas, em temperatura ambiente, utilizando um potenciostato modelo AUTOLAB
PGSTAT302N do laboratório de eletroquímica ambiental aplicada (LEAA), com a finalidade
de obter informações de suas propriedades elétricas. As membranas foram inseridas entre
eletrodos de área (Ae) 2,54 cm2, conforme modelo na Figura 10, e analisadas no intervalo de
frequências de 1,0 MHz a 10 mHz com amplitude 30 mVp-p. As medidas foram realizadas em
triplicata. Os dados elétricos para as membranas: POE, P20, P40, P60, P80, P20S, P40S,
P60S e P80S encontram-se no Apêndice 1.
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Figura 10 – Modelo da célula eletroquímica utilizada nas medidas elétricas.

Fonte: Rajendra, Roy e Parveen, 2013 (Adaptada por LIMA, 2016).

A partir dos diagramas de impedância eletroquímica de Nyquist e de Bode, foram
obtidos os parâmetros elétricos das membranas estudadas, tais como: resistência ôhmica (RΩ),
resistência de polarização de cargas elétricas (Rp), frequência no máximo do semicírculo
(ƒmáx). Estes dados são apresentados no Apêndice 1. A partir deles calculou-se a
condutividade elétrica (σ), a capacitância da dupla camada (Cdc) e o tempo de relaxação ( ).
Para determinar as resistências ôhmicas e de polarização foi realizado uma extrapolação para
o eixo de impedância real (Z’), conforme apresentado na Figura 11.
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Figura 11 – Ajuste do segundo semicírculo.

Fonte: LIMA, 2013.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Difração de raios X (DRX)
4.1.1 Difração de raios X das membranas: POE, NaAlg, P80S, P60S, P40S e P20S
Na Figura 12 são apresentados os difratogramas de raios X das membranas: POE e
NaAlg puros, assim como, os das blendas modificadas com o LiClO4 e identificadas como:
P80S, P60S, P40S e P20S.
No difratograma da membrana do POE puro são observados dois picos bem definidos,
o primeiro em 18,5° e o segundo em 22,7° que, conforme a Equação 1 (equação de Bragg),
correspondem, respectivamente, as distâncias interplanares 4,79 e 3,91 Å. O pico em 18,5° é
atribuído ao plano cristalográfico (120) e o pico em 22,7° é atribuído a uma série de planos
cristalográficos (032), (132), (112), (212), (004) e (124) (BURBA; FRECH; GRADY, 2007).
Esses picos confirmam a natureza semicristalina do POE, uma vez que, este apresenta uma
estrutura semicristalina característica, bastante discutida na literatura (ZENG, FANG, XU,
2004; PRODDUTURI et al., 2005). Na região de 25o < 2 < 35o um halo amorfo é
visualizado, provavelmente, devido à fração amorfa coexistente na estrutura do POE. No
difratograma da membrana do NaAlg puro nenhum pico é observado, apenas um amplo halo
que é característico de material amorfo (SPERLING, 2006).
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Figura 12 – Difratogramas das membranas: POE, NaAlg, P80S, P60S, P40S e P20S.

Fonte: Autoria própria.

Os difratogramas das blendas modificadas com o sal (P80S, P60S, P40S e P20S),
Figura 12, mostram que os picos em 18,5° e 22,7°, característicos do POE, são preservados e
não mudam de posição, assim como, não ocorreu o surgimento de novos. A ausência de picos
característicos do LiClO4 (13,2; 21,0; 23,0; 26,6; 31,4; 32,8; 35,5; 39,2 e 47,0° sendo o mais
intenso em 26,6°) observados por Rahman et al (2011), provavelmente, se deve à baixa
concentração (0,1 g/mL) da solução do perclorato de lítio em relação à concentração das
soluções poliméricas (10 g/mL) ocasionando uma grande dispersão do sal na blenda
polimérica.
Comparando os difratogramas das blendas quando a proporção de POE é reduzida,
isto é, P80S>P60S>P40S>P20S, observa-se que os picos característicos deste polímero se
tornam menos intensos, Figura 12. Esse comportamento é consequência da característica
amorfa do NaAlg que se encontra em maior proporção volumétrica na P20S sendo
confirmado mais adiante (seção 4.4.1 deste trabalho) pela calorimetria exploratória diferencial
(DSC).
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A partir da Equação 1 (equação de Bragg) e usando os dados de DRX mostrados nos
difratogramas obteve-se as distâncias interplanares para as membranas analisadas, Tabela 4.
Entretanto, nenhuma mudança interplanar foi observada.
(1)
Em que, θ, λ, n, d, são respectivamente, o ângulo de incidência, o comprimento de onda da
radiação, a ordem de difração e a distância entre os planos inter-reticulares.
No Apêndice 2 são apresentados os demais difratogramas obtidos para as membranas
do POE e NaAlg puros, assim como, os das blendas sem adição do sal: P80, P60, P40 e P20.

Tabela 4 – Dados obtidos pela análise de DRX das membranas: POE, NaAlg, P80S, P60S, P40S e P20S.
Membranas

POE

NaAlg

P80S

P60S

P40S

P20S

1ºPico, 2 / °

18,5

-

18,4

18,4

18,4

18,4

2ºPico, 2 / °

22,7

-

22,8

22,8

22,8

22,8

d / Å (1ºPico)

4,79

-

4,82

4,82

4,82

4,82

d / Å (2ºPico)

3,91

-

3,90

3,90

3,90

3,90

Fonte: Autoria própria.

4.2 Espectroscopia na região de infravermelho (FTIR/ATR)
4.2.1 Espectroscopia na região de infravermelho do poli(óxido de etileno) (POE)
A Figura 13 apresenta o espectro na região de infravermelho, no modo ATR, do POE
puro em forma de membrana. Na região entre 1150-1050 cm-1 são observadas três bandas em
1149, 1094 e 1057 cm-1, sendo a banda em 1094 cm-1 a mais intensa. Essas bandas nesta
região são atribuídas ao estiramento simétrico do C-O-C, o que evidencia a fase semicristalina
do POE (ROCCO, FONSECA, PEREIRA, 2002; PIELICHOWSKA; PIELICHOWSKI,
2010; SIM et al., 2010). As atribuições de todas as bandas são apresentadas na Tabela 5.
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Figura 13 - Espectro na região de infravermelho do PEO puro.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 5 - Atribuições das bandas de absorção na região do infravermelho para o POE (SILVERSTEIN;
BASSLER; MORRIL, 1994; ROCCO, FONSECA, PEREIRA, 2002; PIELICHOWSKA; PIELICHOWSKI,
2010; SIM et al., 2010; DOĞAÇ et al., 2017).
Número de onda (cm-1)

Intensidade-forma

Atribuições

2880

Forte-acentuada

Estiramento assimétrico CH2

1469

Média-acentuada

Deformação angular simétrica no
plano CH2

1331

Forte-acentuada

Deformação angular simétrica fora do
plano CH2

1277

Média-acentuada

Deformação fora do plano assimétrica
CH2

1235

Fraca-acentuada

Deformação fora do plano simétrica
CH2

1149, 1094, 1057

Forte-acentuada

Estiramento simétrico C-O-C

960

Forte-acentuada

Estiramento C-O

839

Forte-acentuada

Estiramento modo balanço CH2

527

Fraca-acentuada

------

Fonte: Autoria própria.

4.2.2 Espectroscopia na região de infravermelho do alginato de sódio (NaAlg).
O

espectro na região de infravermelho, no modo de ATR, da membrana de NaAlg puro

é apresentado na Figura 14. Na região do espectro em 3300 cm-1 é mostrada uma banda
característica relacionada ao estiramento O-H (SARTORI; FINCH; RALPH, 1997; XIA;
XIAO, 2012), enquanto a banda em 2923 cm-1 é atribuída ao estiramento C-H, devido ao
efeito de tensão do anel hexatômico (LU et al., 2009; TAŞKIN; ŞANLĐ; ASMAN, 2011). As
bandas em 1600 (mais intensa) e 1411 cm-1 (mais fraca) são atribuídas, respectivamente, aos
estiramentos assimétrico e simétrico do grupo carboxilato COO- presente na cadeia do
alginato de sódio (LI et al., 2011; TAŞKĐN; ŞANLĐ; ASMAN, 2011; LIU et al., 2014). A
banda em 1300 cm-1 é atribuída à deformação de C-C-H (XU et al., 2015). A presença da
banda, muito fraca, em 1140 cm-1 é atribuída ao estiramento C-C (SARTORI; FINCH;
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RALPH, 1997). Enquanto, as bandas em 1085 e 1030 cm-1 são atribuídas, respectivamente, ao
estiramento assimétrico C-O (muito fraca) e C-O simétrico (muito forte) (TAŞKĐN; ŞANLĐ;
ASMAN, 2011). Também são observadas bandas em 948, 887 e 817 cm-1, as quais são
atribuídas à deformação vibracional de C-H (CHEJARA; KONDAVEETI; SIDDHANTA,
2014; XU et al., 2015). O resumo das atribuições de todas as bandas é apresentado na Tabela
6.
Figura 14 - Espectro na região de infravermelho do alginato puro.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 6 - Atribuições das bandas de absorção na região de infravermelho para o alginato de sódio (SARTORI;
FINCH; RALPH, 1997; LU et al., 2009; LI et al., 2011; ŞANLĐ; ASMAN, 2011; TAŞKĐN; XIA; XIAO,
2012; LIU et al., 2014; CHEJARA; KONDAVEETI; SIDDHANTA, 2014; XU et al., 2015).
Número de onda (cm-1)

Intensidade-forma

Atribuições

3300

Muito forte-larga

Deformação axial O-H

2923

Fraca-larga

Estiramento C-H

1600

Muito forte-acentuada

Deformação

axial

assimétrica

COO1410

Média-acentuada

Deformação axial simétrica COO-

1300

Fraca-acentuada

Deformação C-C-H

1140

Muito fraco-acentuada

Estiramento C-C

1085

Muito fraca-pouca acentuada

Estiramento assimétrico
C-O

1030

Muito forte-acentuada

Estiramento simétrico C-O

948

Fraca-acentuada

Deformação vibracional de C-H

887

Fraca-acentuada

Deformação vibracional de C-H

817

Fraca-pouco acentuda

Deformação vibracional de C-H

Fonte: Autoria própria.

4.2.3 Espectroscopia na região de infravermelho das membranas sem e com adição de sal
Na Figura 15 são apresentados os espectros de infravermelho, modo ATR, das blendas
poliméricas, em forma de membranas, sem e com adição do LiClO4: P20, P20S, P40, P40S,
P60, P60S, P80 e P80S. A banda larga na região de 3650-3000 cm-1, e as bandas em 2923 cm1

, 1600 cm-1 e 1410 cm-1 são atribuídas, respectivamente, ao estiramento O-H, e C-H e ao

estiramento do grupo carboxilato COO-. Ao adicionar o sal estas bandas têm suas intensidades
reduzidas com a banda em 3650-3000 cm-1 desaparecendo quase que completamente para a
P80S quando comparadas aos espectros das membranas sem adição do sal. Esta redução
sugere que está ocorrendo interação física entre os polímeros e, em consequência, mudança no
momento dipolar da molécula (STUART, 1996). As bandas em 1149 cm-1, 1094 cm-1 e 1057
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cm-1, atribuídas ao estiramento C-O-C são características da fase cristalina do POE. Observase suave diminuição em suas intensidades quando comparadas ao espectro das membranas
sem adição do sal, sugerindo uma redução da fase cristalina do sistema compósito
(POE:NaAlg:LiClO4) (ROCCO; FONSECA; PEREIRA, 2002; GONDALIYA et al., 2012).
No apêndice 2 são apresentados alguns outros espectros destes sistemas estudados.
Figura 15 - Espectro de infravermelho na região de infravermelho das blendas sem adição de sal e com adição
de sal em diferentes proporções.

Fonte: Autoria própria.
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4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
4.3.1 Micrografias das membranas dos polímeros (POE e NaAlg) e das membranas
modificadas com sal (LiClO4)
Na Figura 16, são mostradas as micrografias das membranas dos polímeros puros POE
(a) e NaAlg (b), e das membranas obtidas das blendas modificadas com adição do sal
(POE:NaAlg:LiClO4) em diferentes proporções: P80S (c), P60S (d), P40S (e) e P20S (f).
As micrografias das membranas dos polímeros puros: POE (a) e NaAlg (b)
apresentaram superfície morfológica diferentes. A superfície morfológica do POE apresenta
formação de esferulito, assim como, surgimento de alguns poros de pequeno diâmetro nas
regiões tensionadas, Figura 16 (a). A formação de esferulito na superfície morfológica é
característica de polímero cristalino (TAGER, 1978). Esse comportamento evidencia a
natureza semicristalina do POE. Enquanto, a superfície morfológica da membrana do NaAlg,
apresenta aspecto morfológico liso e homogêneo, Figura 16 (b). Este comportamento
morfológico é característico da superfície morfológica de material amorfo (AHMAD;
RAHMAN; SUAIT, 2011), corroborando a natureza amorfa do NaAlg.
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Figura 16 – Micrografias obtidas por MEV: (a) POE; (b) NaAlg; (c) P80S; (d) P60S; (e) P40S e (f) P20S.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Autoria própria.

São observadas, nas micrografias das membranas P80S, P60S, P40S e P20S,
superfícies morfológicas com perfil de esferulito deformado, provavelmente, devido à
presença do NaAlg, além de regiões tensionadas dando as membranas características
viscoelástica. A presença de formação esferulítica sugere a natureza cristalina do sistema
polimérico. De acordo com Patel et al (2016) a presença de regiões tensionadas indicam um
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impedimento espacial mútuo entre os esferulitos e, consequentemente, uma redução das fases
cristalinas dos sistemas estudados. Entre as membranas analisadas as que apresentaram
superfície lisa foram a P20S e P40S, as membranas com as menores razões de POE.
Enquanto, as membranas com maior razão polimérica de POE, isto é, as P60S e P80S
apresentaram superfície com características de esferulitos deformados. Isso sugere que as
membranas P20S e P40S apresentam maiores regiões morfológicas amorfas e as membranas
P60S e P80S maiores regiões morfológicas cristalinas. Os resultados obtidos por MEV
corroboram com aqueles de DSC, apresentados na próxima seção (seção 4.4.1). As
micrografias das membranas sem adição de sal: P80, P60, P40 e P20 são apresentadas no
Apêndice 2.
4.4 Análises térmicas
4.4.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Na Figura 17 são apresentadas as curvas de DSC das membranas: POE, NaAlg, P80,
P60, P40 e P20, no intervalo de temperatura 30-150 °C. Os picos endotérmicos nas
membranas do NaAlg e POE puros são atribuídos, respectivamente, 55,2 e 75,9 °C as
temperaturas de fusão (Tf) do NaAlg, polímero amorfo, e da fase cristalina do POE, polímero
semicristalino. Na mistura das soluções poliméricas em diferentes proporções (P20, P40, P60
e P80), observa-se um deslocamento do pico endotérmico (Tf) do POE, para temperaturas
menores.
A informação quantitativa do grau de cristalinidade dos sistemas estudados foi obtida pela
análise da entalpia de fusão nas curvas DSC. A taxa de cristalina foi determinada utilizando a
Equação (2).

(2)
Em que, Hf é a entalpia de fusão do sistema analisado, Ho = 213,7 J/g é a entalpia de fusão
do POE 100% cristalino (GRELICHI et al., 2013).
Os valores da taxa de cristalinidade, entalpia de fusão e temperatura de fusão para os
sistemas estudados são apresentados na Tabela 7. A temperatura de fusão, a entalpia de fusão
e a taxa de cristalinidade desses sistemas poliméricos (POE/NaAlg) são menores em relação a
aquelas do POE, Tabela 7 e Figura 19(a).
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Figura 17 – Curvas de DSC das membranas: POE, NaAlg, P80, P60, P40 e P20.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 18 são apresentadas as curvas de DSC, do sistema polimérico sem adição
do sal (P20, P40, P60 e P80) e com adição do sal (P20S, P40S, P60S e P80S) no intervalo de
temperatura de 30 a 150 °C. Observa-se um leve deslocamento do pico endotérmico atribuído
a temperatura de fusão das membranas com adição do sal.
Nas membranas P20 e P20S, P40 e P40S, em que a quantidade do POE é menor no
sistema polimérico (POE/NaAlg), ocorre leve deslocamento do pico endotérmico do P20S
para região de menor temperatura em relação ao pico da P20 (Figura 18). Entretanto, o pico
endotérmico para as membranas P40 à P40S permanece aproximadamente constante. No caso
das membranas P60 e P60S, P80 e P80S, em que a quantidade de POE no sistema polimérico
é maior, o pico endotérmico é deslocado para região de maior temperatura.
A taxa de cristalinidade dos sistemas poliméricos é alterada com adição do sal nas
membranas. Nas membranas P20S e P60S a taxa de cristalinidade aumenta com adição do sal.
Enquanto, nas membranas P40 e P40S essa taxa é aproximadamente constante.
Provavelmente, nesta razão volumétrica o sal esteja completamente envolvido pelas cadeias
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poliméricas. Em relação a P80S, observa-se uma diminuição significativa, em relação à
membrana P80, da taxa de cristalinidade, Figura 19(b). Neste caso, ao adicionar o sal no
sistema polimérico induz a destruição parcial da fase cristalina, mesmo não sendo observado
por DRX devido à baixa concentração do sal. Esses comportamentos sugere que a presença do
sal nos sistemas poliméricos altera a cristalinidade dos sistemas estudados em concordância
com dados da literatura (AWAL; SAIN; CHOWDHURY, 2012; GRELICHI et al., 2012;
IBRAHIM et al., 2012; ZHANG et al., 2012; ERCEG et al., 2014).

Figura 18 - Curvas de DSC das membranas: P20, P20S, P40, P40S, P60, P60S, P80 e P80S.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 7 - Dados obtidos da análise de DSC.
Membranas

ΔHf, J/g

X c, %

Tf, °C

POE

194

90,7

75,9

P80

154

72,1

73,3

P60

56,0

26,2

71,6

P40

53,0

24,8

72,4

P20

25,9

12,1

72,2

P80S

106

49,6

73,9

P60S

82,7

38,7

73,8

P40S

53,4

25,0

72,6

P20S

35,2

16,5

71,7

ΔHf = Entalpia de fusão; Xc = taxa de cristalinidade; Tf = Temperatura de fusão.
Fonte: Autoria própria.

Figura 19. (a) Taxa de cristalinidade em função da proporção polimérica na membrana; (b) Taxa de
cristalinidade das membranas sem e com o sal.

Fonte: Autoria própria.
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4.4.2 Análise termogravimétrica das membranas dos polímeros puros: POE e NaAlg
As curvas das análises termogravimétricas e suas derivadas (TG/DTG), do POE e do
NaAlg em forma de membranas, são apresentadas nas Figuras 20 e 22, respectivamente.
Na Figura 20, são mostradas as curvas TG/DTG do POE na faixa de temperatura de 23
a 900 °C. O POE (massa inicial: 2,58 mg) apresentou duas etapas de perda de massa, ou seja,
duas reações sobrepostas de mecanismo de decomposição (CANEVAROLO Jr, 2004),
conforme apresentado na curva DTG. Na primeira etapa o processo de decomposição inicia-se
e finaliza, respectivamente, em 170 °C e 285 °C. Nessa faixa de temperatura a perda de massa
é 45% (1,16 mg) da massa inicial. A temperatura em que a velocidade de perda de massa é
maior é 246 °C. Essa perda de massa é resultante da degradação térmica decorrente da quebra
da ligação carbono-oxigênio (C – O) entre o carbono “cabeça” de um monômero e o oxigênio
“cauda” de outro monômero, como sugerido na Figura 21. Isto sugere que a membrana de
POE é termicamente estável até 170 °C. A segunda etapa de perda de massa ocorre na faixa
de temperatura de 285 °C a 457 °C. Nessa faixa de temperatura a perda de massa é 50,9%
(1,31 mg) e na temperatura de 357 °C a velocidade de perda de massa é maior. Essa segunda
perda é indicativa da clivagem da ligação C – C no monômero. Estas duas rupturas podem
levar a formação de uma série de moléculas: álcool etílico, álcool metílico, alquenos, éteres
não cíclicos, formaldeídos, aldeídos acéticos, óxido de etileno, H2O, CO e CO2 (CLAIRE,
2009; BARROSO-BUJANS et al., 2013; JAKIĆ, VRANDEČIĆ, KLARIĆ, 2013;). Portanto,
a perda de massa total no processo de degradação térmica do POE é de 95,9% (2,47 mg)
ficando como resíduo 4,1% (0,106 mg).
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Figura 20 – As curvas TG e DTG da membrana do POE.

Fonte: Autoria própria.

Figura 21 - Decomposição do POE iniciada pela quebra na ligação O-C intermonomeros “cabeça-cauda”.

Fonte: autoria própria.

As curvas TG/DTG do NaAlg são apresentadas na Figura 22, na faixa de temperatura
de 23 a 900 °C. O NaAlg, com massa inicial de 2,22 mg, apresentou cinco etapas de perda de
massa. Na primeira etapa o processo de decomposição inicia-se e finaliza-se, respectivamente,
em 30 e 201 °C. Nessa faixa de temperatura a perda de massa é 14,6 % (0,324 mg). A
temperatura em que a velocidade de perda de massa é maior é 48 °C. Essa primeira perda é
atribuída à eliminação de moléculas de água de hidratação, uma vez que a água foi usada
como solvente na preparação da solução polimérica. Além disso, a amostra não foi submetida
a nenhum tratamento prévio antes de ser caracterizada por análise térmica. A segunda etapa
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de decomposição térmica ocorre na faixa de temperatura de 201 a 288 °C. Nessa faixa de
temperatura a perda de massa é 35,8 % (0,795 mg). A temperatura em que a velocidade de
perda de massa é maior é 241 °C. Essa perda está relacionada à liberação de moléculas de
H2O quimiossorvida. Na terceira etapa o processo de decomposição do alginato de sódio
resultante da ruptura da ligação glicosídica (Figura 23) com formação de compostos
intermediários (material carbonáceo) ocorre na faixa de temperatura de 330 e 500 °C. Nessa
faixa de temperatura a perda de massa é 5,2 % (0,115 mg). A temperatura em que ocorre a
maior velocidade de perda de massa é 346 °C. A quarta etapa de decomposição na faixa de
temperatura de 533 a 835 °C apresenta uma perda de massa é 19,5 % (0,429 mg). A
temperatura de maior velocidade de perda de massa é 550 °C. Nesta etapa a perda é atribuída
ao processo de decomposição do material carbonáceo formando os resíduos carbonáceos
insolúveis e carbonato de sódio (Na2CO3). A quinta etapa de decomposição térmica na faixa
de temperatura de 835 °C a 892 °C apresenta perda de massa de 4,76 % (0,106 mg). A
temperatura de maior velocidade de perda de massa é 848 °C. A perda de massa nesta é
atribuída à decomposição térmica do Na2CO3 formando resíduo, podendo ser Na2O com
liberação de CO2. A perda de massa total no processo de degradação do NaAlg foi de 79,86 %
(1,77 mg), ficando como resíduo 20,14 % (0,45 mg) (SOARES et al., 2004; LIU et al., 2015).
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Figura 22 – As curvas TG e DTG da membrana do NaAlg.

Fonte: Autoria própria.

Figura 23- Estrutura do alginato de sódio sofrendo ruptura nas ligações glicosídicas.

Fonte: Adaptada de Daemi; Barikani, 2012.

4.4.3 Análise termogravimétrica das membranas das blendas poliméricas (POE/NaAlg) em
diferentes proporções.
A Figura 24 mostra as curvas TG/DTG da membrana P20, com massa inicial de 2,20
mg. A degradação térmica desta membrana se dá em várias etapas de perda de massa. As três
primeiras etapas de decomposição térmica ocorrem na faixa de temperatura de 30 °C a 535
°C. A primeira etapa de perda de massa no intervalo de 30 a 201 °C equivale a 15% (0,33 mg)
da massa inicial e a velocidade máxima dessa perda ocorre em 48 °C. A segunda etapa de
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perda de massa no intervalo de 201 a 328 °C corresponde a 45% (0,99 mg) da massa inicial e
sua velocidade máxima ocorre em 243 °C. Essa perda de massa é atribuída à decomposição
do material carbonáceo. Enquanto, a terceira perda que ocorre no intervalo de 328 a 515 °C,
equivale a 24% de massa (0,528 mg) e velocidade máxima de perda de massa em 382 °C. Em
altas temperaturas ocorrem pequenas perdas de massa, bem definidas, com velocidades de
decomposição rápida em 732 °C, 784 °C e 848 °C. A amostra apresentou resíduo de 14,7%
(0,323 mg).

Figura 24 – As curvas TG e DTG da membrana P20.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 25, são apresentadas as curvas TG/DTG da membrana P40, com massa
inicial de 2,37 mg, mostram três etapas de perda de massa. A primeira etapa ocorre no
intervalo de 30 a 160 °C, perdendo nessa etapa o equivalente a 12 % da massa inicial (0,284
mg) e velocidade máxima de decomposição em 48 °C. A segunda etapa ocorre no intervalo de
160 a 275 °C, perdendo nessa etapa 45 % (1,07 mg) da massa inicial e velocidade máxima de
perda de massa em 238 °C. A terceira etapa de perda de massa ocorre no intervalo de 288 a
508 °C, perdendo nessa etapa 16,5 % (0,391 mg) da massa inicial e velocidade máxima de
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perda de massa em 382 °C. Na última etapa de decomposição ocorre uma perda de massa com
velocidade máxima de decomposição em 852 °C, obtendo como resíduo da amostra 9,78 %
(0,232 mg).

Figura 25 – As curvas TG e DTG da membrana P40.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 26, são mostradas as curvas TG/ DTG da membrana P60, de massa inicial
2,47 mg,

mostram quatro etapas de perdas de massa, em toda a faixa de temperatura

analisada. A primeira etapa ocorre no intervalo de 33 a 93°C, perdendo nessa etapa o
equivalente a 8% (0,197 mg) da massa inicial e velocidade máxima de decomposição em 40
°C. A segunda etapa de perda de massa ocorre no intervalo de 194 a 270 °C, perdendo nessa
etapa o equivalente a 14% (0, 344 mg) da massa inicial e velocidade máxima de
decomposição em 240 °C. A terceira perda de massa ocorre no intervalo de 328 a 433 °C,
perdendo nessa etapa o equivalente a 58% (1,43 mg) da massa inicial e velocidade máxima
de decomposição em 398 °C. A quarta etapa de perda de massa ocorre no intervalo de 653 a
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766 °C, perdendo nessa etapa o equivalente a 9,1% ((0,224 mg) da massa inicial e velocidade
máxima de decomposição em 747 °C. Restando um resíduo de 10,9% (0,269 mg).

Figura 26 – As curvas TG e DTG da membrana P60.

Fonte: autoria própria.

Na Figura 27, as curvas da TG/DTG das membranas P80, com massa inicial 2,21 mg,
apresentaram basicamente três perda de massa. A primeira perda de massa ocorre no intervalo
de 30 a 93 °C, perdendo nessa etapa o equivalente a 3,1% (0,0685 mg) da massa inicial e
velocidade máxima de decomposição em 50 °C. A segunda perda de massa ocorre no
intervalo de 204 a 278 °C, perdendo nessa etapa o equivalente a 7,8 % (0,172 mg) da massa
inicial e velocidade máxima de decomposição em 244 °C. A terceira perda de massa ocorre
no intervalo de 340 a 430 °C, perdendo nessa etapa o equivalente a 82,4 % (1,82 mg) da
massa inicial e velocidade máxima de decomposição em 393 °C.
6,67% (0,147 mg).

Obtendo como resíduo
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Figura 27 – As curvas TG e DTG da membrana P80.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 28, são apresentadas as curvas TG das membranas poliméricas sem e com
sal: Figura 28(a) P20 e P20S, Figura 28(b) P40 e P40S, Figura 28(c) P60 e P60S, Figura 28(d)
P80 e P80S.
As curvas das membranas P20 e P20S apresentadas na Figura 28(a), mostram que na
terceira etapa de perda de massa (375 °C – 700 °C) essa perda é mais acentuada na membrana
P20S. Na membrana P20, a perda foi de 24% (0,528 mg), enquanto na membrana P20S foi de
32,3% (0,652 mg). Sendo a massa residual das membranas P20 e P20S, respectivamente,
14,7% (0,323 mg) e 2,05% (0,0414 mg). Portanto, nessa etapa a presença do sal altera o
sistema polimérico, conforme mostrado na Figura 28 (a). Provavelmente, a perda de massa na
terceira etapa esteja relacionada à ruptura da ligação glicosídica, presente na estrutura do
alginato de sódio e, consequente, formação de material carbonáceo como já citado
anteriormente. Uma vez que nessas membranas (P20 e P20S) o NaAlg está em maior
proporção em relação ao POE. Nesse caso, a interação física do sal no sistema polimérico
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aumenta a velocidade de ruptura da ligação glicosídica resultando, então, em maior perda de
massa.
Nas curvas termogravimétricas das membranas P40 e P40S, Figura 28(b), observa-se
que, para a membrana P40S, a segunda etapa de degradação térmica inicia-se em 200 °C, isto
é, foi deslocada de 40 °C em relação ao do P40. Também, a terceira etapa do processo de
degradação no P40S tem início em 328 °C e, portanto, 40 °C acima daquela para a membrana
sem o sal (P40). Isso sugere que nestas etapas a presença do sal retarda o processo de
degradação térmica, provavelmente devido à interação física do sal com o sistema polimérico
que produz uma maior estabilidade térmica ao sistema. O resíduo da membrana P40 foi de
9,78% (0,232 mg) e da P40S foi de 13% (0,277 mg).
As curvas termogravimétricas das membranas P60 e P60S, Figura 28(c), o processo de
degradação térmica para ambas as membranas são semelhantes com diferença na massa
residual de cada uma das amostras. A massa residual da membrana P60 é de 10,9% (0,269
mg), enquanto da P60S é de 5,68% (0,139 mg).
As curvas termogravimétricas das membranas P80 e P80S, Figura 28(d), o processo de
degradação térmica destas membranas varia. No caso da primeira perda de massa, em torno
de 30 °C, o comportamento térmico é semelhante. No entanto, na segunda e terceira etapa de
perda de massa o comportamento térmico é diferente, como também apresenta variação na
massa residual. O processo de degradação térmica na segunda etapa para a membrana com sal
(P80S) inicia em 156 °C e para a sem sal (P80) em 204 °C. A terceira etapa inicia em 280 °C
para a P80S, enquanto para a P80 o inicio se dá em 304 °C, apresentando o processo de
degradação térmica, bem acentuado. Essa terceira etapa de perda de massa, provavelmente, é
resultante da degradação térmica do POE. Pois, nessas membranas o POE está em maior
proporção em relação ao NaAlg. Portanto, como citado anteriormente, a perda de massa no
intervalo de temperatura (285-457 °C) é resultante da clivagem da ligação C-C no monômero
do POE. No entanto, a interação física do sal com o sistema polimérico reduz a estabilidade
térmica na P80S. A massa residual para as membranas P80 e P80S foram, respectivamente,
6,67% (0,147 mg) e 3,4% (0,0847 mg), Figura 28(d).
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Figura 28 – Curvas termogravimétricas das membranas: (a) P20 e P20S, (b) P40 e P40S, (c) P60 e P60S, e (d)
P80 e P80S.

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 29 são mostradas as derivadas das curvas termogravimétricas de P20 e
P20S (a), P40 e P40S (b), P60 e P60S (c), e P80 e P80S (d). As curvas termogravimétricas,
aqui apresentadas, do sal nas membranas corroboram com as apresentadas na Figura 28.
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Figura 29 – As derivadas termogravimétricas das membranas: (a) P20 e P20S, (b) P40 e P40S, (c) P60 e P60S, e
(d) P80 e P80S.

Fonte: Autoria própria.
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4.5 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE)
A Figura 30 mostra os diagramas de Nyquist das membranas do POE e das blendas
poliméricas (POE/NaAlg) em diferentes proporções (P80, P60, P40 e P20).
Todos os diagramas de Nyquist para as blendas poliméricas apresentaram tendência de
formação de um único semicírculo em todo intervalo de frequências estudado (1,0 MHz ≤ ν ≤
10-2 Hz). Enquanto, o da membrana do POE apresenta dois semicírculos, o primeiro
semicírculo formado tem um máximo de impedância imaginária (Z’’) na frequência, ƒmáx =
213,51 Hz, indicado na ampliação do diagrama de Nyquist, Figura 30. O semicírculo formado
nessa região de frequências, de altas a intermediárias, é atribuído principalmente a processos
resistivos no bulk da membrana (BAR; BASAK, 2014, OSMAN et al., 2014). Também pode
ser atribuída à existência da capacitância associada à textura rugosa da membrana
(PRADHAN; CHOUDHARY; SAMANTARAY, 2008) causada pelos esferulitos, mostrados
nas imagens de MEV na Figura 16 (a), formados na superfície morfológica na membrana do
POE. Embora o material não apresente cargas pontuais em sua estrutura, o uso de eletrodo de
bloqueio em impedância resulta no acoplamento da resistência da membrana e a capacitância
geométrica do eletrodo quando o sistema (eletrodo-membrana) é submetido ao potencial
aplicado na cela eletroquímica (SU`AIT et al., 2011).
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Figura 30 - Diagrama de Nyquist das membranas: PEO, P80, P60, P40 e P20.

Fonte: Autoria própria.

A partir dos ajustes dos semicírculos foram obtidas as resistências ôhmicas (R ) e de
polarização (Rp). Utilizando a Equação (3) e (4), obteve-se a condutividade iônica ( ) e a
capacitância da dupla camada (Cdc), respectivamente. Todos os dados estão apresentados na
Tabela 8.
(3)
Em que, , , Ae e R são, respectivamente, a condutividade iônica do sistema polimérico, a
espessura da membrana, a área do eletrodo e a resistência ôhmica da membrana.
(4)
Em que, Cdc, ƒmáx e Rp são, respectivamente, a capacitância da dupla camada, a frequência no
máximo da impedância imaginária e a resistência de polarização.
A Figura 31 apresenta os diagramas de Nyquist das membranas obtidas das blendas
poliméricas sem adição (POE/NaAlg): P20, P40, P60 e P80; e com a adição do perclorato de
lítio (POE/NaAlg/LiClO4): P20S, P40S, P60S e P80S.
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Os diâmetros dos semicírculos dos diagramas de Nyquist das membranas sem e com
adição do sal sofreram variação. Em relação à membrana P40, a adição do sal (P40S) diminui
o diâmetro e, consequentemente, a resistência de polarização de 1,09 x 109
x 108

(P40) para 9,77

(P40S). No entanto, para a blenda P20 observa-se comportamento inverso quando se

adicionou o sal. A adição do sal nesta membrana aumenta o diâmetro do semicírculo e,
consequentemente, a resistência de polarização que variou de 9,03 x 107
x108

(P20) para 2,15

(P20S), provavelmente, devido à indução de dipolos nas cadeias poliméricas

(POE/NaAlg) pelos íons lítio (Li+) e perclorato (ClO4-) produzindo menor acúmulo de cargas
na interface eletrodo-membrana.
Essas variações do diâmetro no semicírculo estão relacionadas ao comportamento
específico de cada membrana quando submetida ao potencial aplicado. A interação molecular
entre as cadeias poliméricas, ou seja, como estão entrelaçadas ou enoveladas, induz a
polarização da interface membrana-eletrodo em eletrodo de bloqueio (SU`AIT et al., 2011),
apresentando então, comportamento elétrico específico.
Considerando que a fase amorfa das membranas proporcionam melhor mobilidades
das cargas, essas cargas podem mover-se mais facilmente na membrana P20S.
Comportamento enfatizado pela condutividade iônica da membrana P20S, de acordo com os
dados apresentados na Tabela 8, em que a condutividade é 2,45x10-5 S.cm-1.
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Figura 31 - Diagrama de Nyquist das membranas com e sem adição de perclorato de lítio: P20, P20S, P40,
P40S, P60, P60S, P80 e P80S.

Fonte: autoria própria.

72

Tabela 8 – Parâmetros elétricos obtidos da espectroscopia de impedância eletroquímica.
Membranas

Rp/

R /

fmáx/Hz

Cdc/F

POE

3,30x107

1834187

0,1430

3,37x10-8

8,59x10-10

P80

1,97x108

1882600

0,0343

2,36x10-8

7,11x10-10

P80S

4,95x108

322907,0

0,0349

9,21x10-9

4,63x10-9

P60

1,05x108

308630,0

0,0714

2,12x10-8

7,65x10-9

P60S

6,45x108

257593,0

0,0349

7,07x10-9

6,42x10-9

P40

1,09x109

497046,0

0,0138

1,06x10-8

3,17x10-9

P40S

9,77x108

90434,70

0,0397

4,10x10-9

1,74x10-8

P20

9,03x107

200,0000

00657

2,68x10-8

9,45x10-6

P20S

2,15x108

106,2000

0,1100

6,73x10-9

2,45x10-5

/S.cm-1

Rp = resistência de polarização; R = resistência ôhmica; Cdc = capacitância da dupla
camada; = condutividade iônica; ƒmáx = frequência no máximo de impedância;
= espessura das membranas.
Fonte: Autoria própria.

Os dados obtidos dos eletrólitos poliméricos estudados mostraram que o novo
eletrólito proposto neste trabalho, P20S, apresentou condutividade na ordem de 10-5 S.cm-1.
Esta foi considerada a maior em relação à condutividade dos demais eletrólitos (P40S, P60S e
P80S). Esse eletrólito com baixo percentual de LiClO4 (1%) apresenta melhor condutividade
em relação aos eletrólitos citado na literatura, Tabela 9.
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Tabela 9 - Dados obtidos de eletrólitos poliméricos, à temperatura ambiente, 25 °C.
/S.cm-1

Eletrólito

% LiClO4

Referência

POE/LLZTO

3,1x10-6

1

1

POE/PMA/LiClO4

1,43x10-5

11

2

POE/LiClO4/PMVE-Mac

~10-5

10

3

POE/NaAlg/LiClO4

2,4x10-5

1

4

Fonte: CHENG et al., 20171; HALIM; CHAN; WINIE, 20172; ROCCO, FONSECA; PEREIRA, 20023;
AUTORIA PRÓPRIA, 20174.

Na figura 32 (a) e (b) são representados, respectivamente, os gráficos das componentes
da impedância real (Z’) e imaginária (- Z’’) em função do logaritmo de frequência (log ƒ) das
membranas: POE, P80, P80S, P60, P60S, P40, P40S, P20 e P20S.
A figura 32 (a) mostra que todas as membranas analisadas apresentam um ponto de
inflexão. Entretanto, para efeito de visualização, foram destacados somente os pontos para as
membranas P40 e P40S em que as frequências são 2,51 x 10-2 Hz e 3,63 x 10-2 Hz,
respectivamente. Na figura 32 (b) um máximo na região de baixas frequências é observado
para todas as membranas, exceto para aquela do POE puro que apresenta dois máximos,
sendo um na região de baixas frequências (15,6 x 10-2 Hz) e o outro em frequências
intermediárias (213 Hz). Estes máximos são conhecidos como picos de Debye, quando
satisfeita à condição
angular (

= 1, em que

é o tempo de relaxação de Debye e

é a frequência

= 2 ƒ). Utilizando a equação (5) e a frequência do máximo das curvas (ƒmáx)

foram obtidos os tempos de relaxação ( ) para todas as membranas, Tabela 10.
ƒ

(5)
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Figura 32 - A representação da impedância complexa: (a) componente real em função do logaritmo de
frequência, (b) componente imaginário em função do logaritmo de frequência das membranas: POE, P80, P80S,
P60, P60S, P40, P40S, P20 e P20S.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 10 - Dados obtidos do processo de relaxação das membranas.
Membranas

POE

P20

P20S

P40

P40S

P60

P60S

P80

P80S

ƒmáx(1)/ 10-2Hz

16,7

2,34

10,8

1,24

3,67

8,73

1,92

3,67

2,96

ƒmáx(2)/Hz

172

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)/s

0,953

6,80

1,47

12,8

4,34

1,82

8,29

4,34

5,38

(2)/s

9,26x10-4

-

-

-

-

-

-

-

-

ƒmáx(1) = frequência no máximo de impedância do 1º semicírculo;
ƒmáx(2) = frequência no máximo de impedância do 2º semicírculo;
(1) = tempo de relaxação do 1º semicírculo;
(2) = tempo de relaxação do 2º semicírculo.
Fonte: Autoria própria.

Os dois máximos apresentados na curva da membrana do POE, ampliação na Figura
32 (b), sugerem dois processos de relaxação. O primeiro em 16,7x10-2 Hz, com

(1)

= 0,953 s,

esta relacionado ao acoplamento interfacial eletrodo-membrana, enquanto o segundo em 172
Hz, com

(2)

= 9,26x10-4 s, esta relacionado ao processo resistivo do bulk da membrana.

Entretanto, as membranas: P20, P20S, P40, P40S, P60, P60S, P80 e P80S apresentaram
apenas um pico na região de baixas frequências, o que indica apenas um processo de
relaxação.
As membranas com diferentes proporções poliméricas: P20, P40, P60 e P80
apresentaram variação em relação ao tempo de relaxação. A P40 apresentou maior tempo de
relaxação (12,8 s), enquanto a P60 menor tempo de relaxação (1,82 s). Em relação à variação
da composição do sistema polimérico, observa-se alteração do pico de relaxação para região
de menores frequências da P20 para a P40 e da P60 para a P80. Entretanto, ocorre um
deslocamento para a região de maiores frequências da P40 para a P60.
O tempo de relaxação dos dipolos presentes nas membranas, também, é alterado com a
adição do quando o LiClO4 é adicionado as blendas poliméricas. Nas membranas P20 e P40 a
adição do sal (P20S e P40S) desloca o pico de relaxação para região de maiores frequências e,
portanto, menor tempo de relaxação. Nestes casos a adição do sal às blendas (P20 e P40)
favorece a polarização de cargas nas cadeias poliméricas, ou seja, além da polarização dipolar
relacionadas às cadeias dos polímeros ocorre a polarização iônica devido aos íons Li + e ClO4-.
No entanto, nas membranas P60 e P80 a adição do perclorato de lítio (P60S e P80S) provoca
o deslocamento do pico para região de menores frequências. Em consequência, um maior
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tempo de relaxação. Este comportamento é devido somente ao processo de polarização iônico.
A razão polimérica PEO/NaAlg, assim como, a adição do sal às blendas poliméricas
estudadas neste trabalho influenciam o comportamento do tempo de relaxação dos dipolos
presentes.
Na Figura 33 são apresentados os diagramas de Bode das membranas: POE, P20,
P20S, P40, P40S, P60, P60S, P80 e P80S. Todos os diagramas foram obtidos no intervalo de
frequências de 106 Hz ≤ ν ≤ 10-2 Hz. Este intervalo pode ser dividido em três regiões de
frequências (GIROTTO; PAOLI, 1999): baixas (<10-1 Hz), intermediárias (10-1≤ ν ≤ 104 Hz) e
altas (>104 Hz).
No diagrama, o módulo de impedância em função do logaritmo de frequência (⎢Z⎢
versus log ƒ), Figura 33, mostra que as membranas na região de baixas frequências
apresentam comportamento capacitivo. Entretanto, a partir de 10,0 Hz o módulo de
impedância tende a zero indicando comportamento resistivo (TRIBOLLET; ORAZEM,
2008).
A Figura 33 apresenta as curvas de ângulo de fase em função do logaritmo de
frequência, log -ϕ versus log ƒ, com dois picos referentes aos valores máximos do ângulo de
fase, Tabela 11. O primeiro na região de baixas frequências e o segundo na região de
frequências intermediárias a altas.
O primeiro máximo de ângulo de fase nas membranas P20, P20S e P40 apresentaram
maior comportamento capacitivo, ou seja, ângulo de fase com valores próximos de -70°.
Enquanto, a membrana do POE puro apresentou menor comportamento capacitivo em relação
às demais, com valor máximo de ângulo de fase de -37,0°. Isto sugere que as membranas P20,
P20S e P40 são menos resistivas, isto é, apresentam maior condutividade iônica em relação à
membrana do POE (Tabela 8), provavelmente, devido à presença do íon Na+ na cadeia do
NaAlg uma vez que as membranas P20 e P40 contêm uma maior razão volumétrica deste
polímero. Enquanto a P40S, também, contém o íon Li+.
O segundo máximo de ângulo de fase exibido na região de altas frequências, das
membranas POE, P40, P40S, P60, P60S, P80 e P80S apresentaram valores próximos entre si,
tendendo a -90°. Portanto, maior comportamento capacitivo em relação às membranas P20 e
P20S, que têm máximos de ângulos de fase de -64,0° e -71,0°, respectivamente.
Na região de frequências intermediárias os diagramas, Figura 33, das membranas P80
e P80S, e P60 e P60S, apresentaram variação significante no valor máximo do ângulo de fase
quando o sal foi adicionado. O valor máximo do ângulo de fase da membrana P80 foi -53,0°,
no entanto, ao adicionar o sal à membrana (P80S), esse valor mudou para -65,0°. Enquanto
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para as membranas P60 e P60S o valor máximo do ângulo de fase são, respectivamente, 52,0° e -67,4°. Além disso, ocorreu uma variação para valores de frequências menores com a
adição do sal. Isto sugere que a presença do sal na membrana altera o comportamento
capacitivo nessa faixa de frequências estudada, assim como, o tempo de relaxação associado à
reorientação dos dipolos na cadeia polimérica. Uma vez que, neste caso, a presença do sal
aumenta o tempo de reorientação dos dipolos nas membranas P60S e P80S (Tabela 10).
Na região de altas frequências, as membranas P40, P40S, P60, P60S, P80 e P80S
apresentaram comportamento capacitivo semelhante, ou seja, com ângulo de fase em torno de
-80°, sugerindo que a presença do sal nesta região de frequências, não altera o comportamento
capacitivo das membranas. Enquanto as membranas P20 e P20S tendem a valores de ângulo
de fase de -64,0° e -71,0°, respectivamente, em altas frequências maiores sem, entretanto,
serem bem resolvidos devido à limitação do equipamento (potenciostato) utilizado para as
medidas. O resumo destes dados é apresentado na Tabela 11.
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Figura 33 – Os diagramas de Bode: POE puro, P80, P80S, P60, P60S, P40, P40S, P20 e P20S: (a) módulo de
impedância em função do logaritmo; (b) fase em função do logaritmo de frequência.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 11 – Os ângulos de fase máximos na região de alta e baixa frequência.
Membranas

POE

P20

P20S

P40

P40S

P60

P60S

P80

P80S

-

máx/°(

baixas)

37,0

70,0

71,3

70,8

73,3

52,0

67,4

53,0

65,0

-

máx/°(

altas)

80,0

64,0

71,0

79,8

78,5

79,1

81,1

82,6

81,1

máx =

máximo de ângulo de fase.

Fonte: Autoria própria.
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5 CONCLUSÕES
Os dados obtidos por EIE mostraram que as propriedades elétricas do POE foram
alteradas nas membranas poliméricas: P20, P40, P60 e P80. Foi observado que a
condutividade iônica do sistema baseado na mistura foi melhorada, sendo que a condutividade
iônica da P20 é quatro ordens de grandeza ( = 9,45 x10-6 S.cm-1) maior em relação à do POE
puro ( = 8,59 x10-10 S.cm-1). A presença do sal no sistema, mesmo em percentual baixo (1
%), influenciou a condutividade dos sistemas estudados. Entre as membranas estudadas a
P20S foi a que apresentou melhor condutividade iônica em relação às outras. Em comparação
com a P20 sua condutividade iônica foi uma ordem de grandeza maior (2,45x10-5 S.cm-1).
A natureza semicristalina do POE diminuiu em função do aumento da quantidade de
NaAlg nos sistemas estudados, de acordo com o observado na taxa de cristalinidade obtidas
através do DSC e a diminuição dos picos característico do POE mostrados no difratogramas.
As bandas específicas obtidas por espectroscopia na região de infravermelho, que confirmam
a natureza semicristalina do POE, sofreram variação em sua intensidade, o que sugere que a
natureza semicristalina do POE diminui na presença do polímero amorfo NaAlg. A presença
do sal também interfere na intensidade das bandas específicas atribuídas aos polímeros. As
micrografias mostraram que a adição do sal levou a formação de uma região tensionada,
impedindo o aumento radial dos esferulitos, ocasionando a redução da região cristalina dos
sistemas estudados.
A partir do estudo realizado das membranas sem e com adição de sal fica evidente
que o polímero amorfo (NaAlg), assim como, a adição do sal altera a natureza semicristalina
dos sistemas poliméricos POE:NaAlg:LiClO4 e, em consequência, suas propriedades elétricas
são modificadas.
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APÊNDICES

Apêndice 1
Dados obtidos a partir da impedância das membranas com e sem sal.
Frequência no máximo do semicírculo em triplicata, ƒ máx.
POE;

ƒ
P20;

ƒ
P40;
ƒ
P60;
ƒ
P80;
ƒ
P20S;
ƒ
P40S;
ƒ

P60S;
ƒ
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P80S;
ƒ
Resistência Ôhmica em triplicata, R
POE;

P20;

P40;

P60;

P80;

P20S;

P40S;

P60S;

P80S;

.
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Resistência de Polarização em triplicata, Rp.
POE;

P20;

P40;

P60;

P80;

P20S;

P40S;

P60S;

P80S;

Cálculo da capacitância da dupla camada, Cdc
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ƒ

POE;

P20;

P40;

P60;

P80

P20S;

P40S;

P60S;

P80S;
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Cálculo da condutividade, .

POE;

= 0,0040 cm

P20;

= 0,0048 cm

P40;

= 0,0040 cm

P60,

= 0,0060 cm

P80,

= 0,0034 cm

P20S,

= 0,0066 cm

P40S,

= 0,0040 cm

P60S,

= 0,0042 cm

P80S,

= 0,0038 cm
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Apêndice 2
Os difratogramas das membranas: POE, NaAlg, P20, P40, P60 e P80; as micrografias do
MEV das membranas: P20, P40, P60 e P80; os espectros na região de infravermelho no modo
de ATR das membranas: POE, NaAlg, P20, P40, P60 e P80 e das membranas: POE, NaAlg,
P20S, P40S, P60S e P80S.

Os difratogramas das membranas: POE, NaAlg, P20, P40, P60 e P80.

Fonte: Autoria própria.
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As micrografias do MEV das membranas: P20, P40, P60 e P80.
P20

P40

P60

P80

Fonte: Autoria própria.
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Os espectros na região de infravermelho das membranas: POE, NaAlg, P20, P40, P60 e P80,
no modo de ATR.

Fonte: Autoria própria.

Os espectros na região de infravermelho, no modo de ATR, das membranas: POE, NaAlg,
P20S, P40S, P60S e P80S.

Fonte: Autoria própria.

