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RESUMO 

Os eletrólitos poliméricos obtidos de polímeros naturais vem sendo muito utilizados 

desde os últimos tempos devido as suas características de biodegradação, bem 

como, baixo custo de obtenção e boas propriedades físico-químicas. Esta tese 

apresenta os resultados da síntese e caracterização de novos eletrólitos de 

biopolímeros à base de ágar, xantana e gelana. Foram preparadas blendas ágar-

xantana com doadores de prótons de ácido acético (CH3COOH), blendas ágar-

xantana com íons de perclorato de lítio (LiClO4), também foram preparadas blendas 

ágar-gelana com doadores de prótons CH3COOH e blendas ágar-gelana com íons 

de LiClO4. As blendas foram obtidas em filmes e caracterizadas utilizando análises 

térmicas (TGA, DSC), análises estruturais de difração de raios-x (DRX), 

espectroscopia de infravermelho (FT-IR), espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) e visualização da superfície das amostras através de 

microscopia eletrônica (MEV). Os estudos revelaram materiais com baixa 

cristalinidade, com estruturas predominantemente amorfa, transparentes, com ótima 

maleabilidade, boa homogeneidade e aderência ao vidro, características devida à 

boa plasticidade exibida pelos biopolímeros usados. Obteve-se blendas ágar-

xantana com CH3COOH com transição vítrea (Tg), variando de -44,90ºC a -80,13ºC, 

estas variações de Tg propiciaram o aumento do estado amorfo dos filmes, como 

também aumentaram os movimentos das cadeias poliméricas resultando 

diretamente em aumento da condutividade iônica conforme verifica-se nos 

diagramas de impedância de Nyquist, variando de 1,3845X10-5 S.cm-1 a 7,8009X10-

5S.cm-1. As blendas que apresentaram as melhores condutividades iônicas foram as 

blendas ágar-gelana com LiClO4, com Tg variando de -26,26ºC a -65,62ºC; a grande 

plasticidade da gelana aliada aos íons lítio conferiram a estas blendas um maior 

movimento das cadeias poliméricas resultando em maiores valores de condutividade 

iônicas demonstrados através dos diagramas de impedância de Nyquist, com 

condutividade variando de 3,8719X10-5S.cm-1 a 6,8329X10-5S.cm-1.  

 

Palavras-Chave: Ágar, Xantana, Gelana, Eletrólitos Poliméricos, Condutividade 

Iônica. 



ABSTRACT 
 
 

The polymeric electrolytes obtained from natural polymers has been widely used 

since the recent times due to their characteristics of biodegradation, as well as low 

cost of production and good physicochemical properties. This view shows the results 

of synthesis and characterization of new electrolytes of biopolymers based on agar, 

xanthan and gellan. Agar, xanthan blends with proton donors of acetic acid 

(CH3COOH), agar - xanthan blends with ions of lithium perchlorate (LiClO4) were 

prepared, agar - gellan blends were also prepared with proton donors CH3COOH - 

gellan and agar blends with ions of LiClO4. The blends were obtained in films and 

characterized using thermal analysis (TGA, DSC), structural analysis of x - ray 

diffraction (XRD), infrared spectroscopy (FT-IR), electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) and visualization of the surface of samples by electron 

microscopy (SEM). Studies have shown that with low crystallinity, with predominantly 

amorphous, transparent, with great flexibility, good uniformity and adhesion to glass, 

characteristic structures due to good plasticity displayed by biopolymers used. 

Obtained agar with xanthan blends with CH3COOH (Tg) ranging from -44.90 ° C to -

80.13 ° C, these changes led to the increase of Tg of the amorphous state of the 

films also increased as the movement of polymer chains resulting directly increase 

the ionic conductivity as it appears in the Nyquist impedance diagrams , ranging from 

1,3845X10-5 S.cm-1 a 7,8009X105S.cm-1 . The blends showed that the best ionic 

conductivities were gellan - agar blends with LiClO4 with Tg ranging from -26.26 ° C 

to -65.62 ° C; great plasticity of gellan coupled to lithium ions led to these blends a 

larger movement of the polymer chains resulting in higher values of ionic conductivity 

demonstrated by the Nyquist impedance diagrams with conductivity ranging from 

3,8719X10-5S.cm-1 a 6,8329X10-5S.cm-1 

. 

Keywords: Agar , Xanthan , Gellan , Polymer Electrolytes , Ionic Conductivity .  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Eletrólitos poliméricos são todos os materiais onde o sistema macromolecular 

é dopado com íons e apresentam uma condutividade iônica significativa. Os 

eletrólitos poliméricos representam uma das mais importantes área de atuação no 

desenvolvimento de materiais para conversão e armazenamento de energia. A 

condutividade iônica nesses materiais é geralmente considerada como sendo maior 

que 10-7S.cm-1 (GRAY, 1977). 

É muito difícil dar uma classificação atualizada dos eletrólitos poliméricos, 

desde 1970 o rótulo de eletrólito polimérico foi aplicado á um grande número de 

sistemas diferentes, frustrando assim, qualquer tentativa de alcançar uma 

classificação padrão amplamente aceita. O desenvolvimento dos eletrólitos 

poliméricos foi lançado em 1973 por Fenton et al., sua aplicação tecnológica foi 

apreciada no início dos anos 80 (SHRIVER, 1995). O desenvolvimento dos 

eletrólitos poliméricos passou por três etapas; eletrólitos poliméricos “secos” em 

estado sólido, eletrólitos poliméricos gel “sistemas plastificados” e eletrólito de 

compósitos poliméricos.  

Os eletrólitos “secos sólidos” exibem baixa condutividade à temperatura 

ambiente da ordem de 10-8S.cm-1 (FENTON et al., 1973), o fraco desempenho 

destes eletrólitos fez surgir os eletrólitos gel ou eletrólito polimérico plastificado, o gel 

possui ambas as propriedades, a coesiva dos sólidos e a difusa dos líquidos, esta 

característica única faz com que os eletrólitos géis encontrem várias aplicações 

importantes. Os eletrólitos compósitos é uma parte dos eletrólitos poliméricos, com 

uma incorporação de enchimentos eletroquimicamente inertes, apresentando 

geralmente elevada área superficial para cargas de partículas, tais como ZrO2, TiO2, 

AlO3, e até a sílica hidrofóbica coloidal, com o objetivo de fornecer por um lado uma 

boa condutividade iônica a baixas temperaturas e por outro lado melhorar a 

estabilidade da interface com os eletrodos (BURGHINI et al., 1995). 

Este trabalho não tem a intenção de estudar eletrólitos poliméricos secos e 

compósitos, mas concentra-se nos eletrólitos poliméricos géis, obtidos através de 

biopolímeros. 

Os eletrólitos poliméricos géis são formados pela mistura de um solvente 

orgânico líquido com o sal e então é adicionado o polímero, no nosso caso, ágar, 
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xantana ou gelana para dar estabilidade mecânica, o que resulta na formação do 

gel. O solvente usado é o plastificante líquido e o sal é um sal de metal alcalino.  

Géis são substância que apresentam estruturas das geleias encontrando-se 

no estado estacionário, sem fluência (AGRAWAL, PANDEY 2008). Os géis são 

líquidos, mas devido a presença de três redes de ligação cruzada eles comportam-

se como sólidos. Através de vários trabalhos de pesquisa encontram-se nesses 

polímeros condutividade iônica da ordem de 10-3S.cm-1, entretanto a sua resistência 

mecânica e estabilidade são baixas, o que torna a sua aplicação inadequada em 

vários campos. A pesquisa em eletrólitos poliméricos géis (RAPHAEL, E., 2011), 

buscam características que combinem ótima condutividade iônica à temperatura 

ambiente com boa estabilidade eletroquímica e boa estabilidade mecânica. 

FURTADO et al. realizaram um trabalho com politetrametilenoglicol (PTMG) de baixa 

massa molar com o polietilenoglicol (PEG) e obteve valores de condutividade iônica 

a baixo de 10-4S.cm-1 à temperatura ambiente. A condutividade iônica também foi 

estudada por Gazotti e colaboradores, investigando o copolímero de óxido de etileno 

e picloridrina com LiClO4, obtendo valores de condutividade iônica em torno de 

4,1x10-5S.cm-1 à 20ºC com boa estabilidade eletroquímica.  

Os eletrólitos poliméricos feitos com material sintético quase sempre agridem 

o meio ambiente, os plásticos por exemplo, tem um tempo de degradação muito 

longo, a maioria dos pesquisadores tentam viabilizar em seus trabalhos materiais 

biodegradáveis utilizando produtos de origem vegetal como matéria prima para 

substituir os polímeros sintéticos. A riqueza de polissacarídeos no reino vegetal vem 

sendo muito bem aproveitada nos chamados biopolímeros. Eletrólitos poliméricos à 

base de gelatina reticulada é relatado na literatura por VIEIRA et al., utilizando 

doadores de prótons de ácido acético (CH3COOH) obteve uma condutividade iônica 

de 4,5x10-5S.cm-1 à temperatura ambiente. 

Em 2013 o número e a variedade de tipos de aplicação dos eletrólitos 

poliméricos é bastante abrangente, pois engloba os dispositivos de conversão e 

armazenamento de energia como baterias, células de combustíveis, 

supercapacitores, ultra capacitores, sensores e atuadores, dispositivos foto-

eletroquímicos, componentes microeletrônicos e dispositivos para aplicação em 

biotecnologia. Estas aplicações foram consideradas segundo o ultimo Symposium of 

Polymer Electrolytes (ISPE-12) em 2012 como a mais importante e bem 

estabelecida aplicação no estado da arte dos eletrólitos poliméricos.  
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O papel dos eletrólitos poliméricos nas aplicações descritas são geralmente: 

(a) separar dois eletrodos, (b) prover boa isolação eletrônica e (c) permitir um 

transporte rápido e seletivo dos íons desejados. No geral, um eletrólito polimérico 

deve satisfazer simultaneamente três requisitos fundamentais: desempenho, 

durabilidade e custo. 

O eletrólito polimérico tem que apresentar um alto desempenho para justificar 

a sua adoção na aplicação específica; desta forma a condutividade do material deve 

ser tão elevada quanto possível. Outro requisito necessário é a faixa de estabilidade 

eletroquímica, especificamente em dispositivos de armazenamento como 

supercapacitores. 

Durabilidade. Um eletrólito deve ser capaz de manter o seu nível de 

desempenho por um tempo suficientemente longo com base na sua aplicação 

particular, praticamente suportando a temperatura de operação, a presença de 

contaminantes à potencial eletroquímico para alcançar um nível aceitável, como 

também deve ser compatível com os eletrodos do dispositivo. 

Custo. O custo do eletrólito polimérico não deve ser tão alto para poder 

difundir a sua aplicação não devendo utilizar na sua criação materiais com 

abundância limitada ou materiais quem envolvam preparação perigosa como no 

estado da arte do perflorados ionômeros (DOYLE et al., 2003). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

2.1 Polímeros Condutores 

 

Uma importante propriedade que diferencia os metais dos polímeros é a 

condutividade elétrica (ζ). Os metais possuem uma condutividade elétrica elevada 

(104-106) S.cm-1, os polímeros são isolantes por natureza [Fig.1] com uma 

condutividade superando os 10-14 S.cm-1; SMYTH, (1955); BAIRD, (1973). 

LITTLE, (1964) publicou um trabalho teórico sobre a possibilidade de se 

obter supercondutores orgânicos a temperatura ambiente (cadeias poliméricas com 

ligações duplas conjugadas com substitutos laterais bem polarizados), vindo dai a 

ideia dos polímeros condutores intrínsecos; assim, os polímeros seriam 

responsáveis diretos pelo processo de condução de carga. Porém nos últimos 30 

anos, não foi confirmada experimentalmente a teoria de Little, embora tenha surgido 

(KIVELESON, 1988), e (GRIGOROV, 1990), com novos modelos teóricos 

justificando uma supercondutividade eletrônica em materiais poliméricos. 

DALL’OLIO et al.(1968), obteve por oxidação eletroquímica do pirrol em meio 

sulfúrico diluído o “Black pirrol”, um precipitado preto em pó , e insolúvel , o 

precipitado obtido era de natureza catiônica sua análise comprovou uma 

composição em torno de 76% de pirrol e 26% de SO4
2- , a condutividade elétrica 

medida indicou um valor em torno de 8 S.cm-1, porém a processabilidade do pó 

obtido não foi boa e prosseguiu-se no estudo deste polímero.  
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Figura 1 – Valores de condutividade de vários materiais 

 
Fonte: Associación Argentina de Materiales (Registro NºISSN 1668-4788). 
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No início dos anos 70 se investigava nos laboratórios do Dr. Shirakawa a 

síntese química do poliacetileno (PA), descrita anteriormente por NATTA, (1958); 

LUTTINGER, (1962); e HATANO, (1961). Utilizando-se catalisadores Ziegler-Natta 

(prêmio Nobel de química em 1966). Num dos experimentos de síntese, BAKHSHI, 

LADIK, e SEEL, (1987) em que se manteve em repouso a solução de catalisadores 

a qual devido a um acidente estava muito aumentada em relação à quantidade 

normalmente usada, ao passar o acetileno pela solução observou-se a formação de 

películas flexíveis cobreadas e prateadas de poliacetileno sobre o catalisador e 

exibindo também brilhos metálicos; apesar disso, esses materiais não eram 

condutores exibiam uma condutividade elétrica de 1,7.10-9S.cm-1 para o de cor de 

cobre e 4,4.10-5 S.cm-1 para o de cor de prata. Em 1977 Shirakawa, MacDiarmid e 

Heeger descobriram que expondo a película de PA com vapores de cloro, bromo e 

iodo produzia um aumento na condutividade elétrica ζ em mais de 109 alcançando-

se o valor de ζ de 103 S.cm-1 este valor era semelhante ao de alguns metais e muito 

superior a qualquer outro polímero conhecido. Devido a isto o prêmio Nobel de 

química do ano 2000 foi outorgado aos doutores H. Shirakawa, A. Heeger e Mac 

Diarmid pelo descobrimento e desenvolvimento dos polímeros sintéticos condutores 

de eletricidade (SPERLING, 2000). Desta forma mesmo diante deste valor 

excepcional de condutividade as propriedades físicas do PA no que tange a 

exposição ao ar e a umidade impediram sua aplicação prática.  

Os materiais, quanto à condutividade elétrica pode-se classificar-se em 

condutores semicondutores e isolantes. Para explicar a condutividade dos materiais 

desenvolveu-se a teoria dos elétrons livres e das bandas; entretanto nenhuma 

dessas teorias consegue explicar satisfatoriamente a condutividade nos polímeros 

condutores (KRYSZEWKI, (1980)). 

O poliacetileno (PA), e alguns outros polímeros orgânicos (polipirrol (PPI), 

politiofeno (PT), polianilina (PANI), poliparafenileno (PPP)...) tem incorporado em 

sua estrutura substâncias doadoras e aceitadoras de elétrons aumentando o seu ζ 

de uns 1010-20 vezes (SKOTHEIM, 1986; BILLINGAM, 1989; RUEDA, 1985a; 1985b; 

EZQUERRA et al , 1987) . Este aumento ocorre pelo fato da existência de ligações 

simples e duplas conjugadas π (pi), ao longo de toda a cadeia do polímero. Ver 

Figura 2. 



21 
 

Os pesquisadores Naarmann e Theophilou da Basf AG na Alemanha na 

década de 80 conseguiram incrementar ainda mais a condutividade do poliacetileno 

usando um novo catalisador e orientando o filme por estiramento chegaram ao valor 

semelhante à condutividade do cobre (106 S.cm-1).   

Desta forma mostra-se que é possível obter polímeros orgânicos que sejam 

condutores de eletricidade. A partir daí, passaram a desenvolver novos polímeros 

orgânicos condutores de eletricidade.  

Os polímeros condutores possuem propriedades elétricas, magnéticas, e 

ópticas que se aproximam muito aos metais e semicondutores daí serem chamados 

de metais sintéticos. Os polímeros condutores possuem em sua estrutura molecular 

ligações simples e duplas alternadas conjugadas as quais permitem que se criem 

fluxos de elétrons em determinadas situações. Essas ligações levam ao 

aparecimento de elétrons desemparelhados e deslocalizados, elétrons em uma 

molécula que nãos estão associados a um único átomo ou à ligação covalente. Na 

ligação dupla encontramos ligações tipo sigma (ζ) e ligações tipo pi (π) , sendo que 

as ligações sigma são ligações fortes e as ligações pi são menos localizadas e mais 

fraca. Ao se encontrar ligações pi na cadeia polimérica conjugada tem-se um 

requisito primordial para que o polímero se torne condutor. 

Os elétrons das ligações pi (π) podem ser facilmente removidos ou 

adicionados formando portanto um íon polimérico convertendo o polímero em 

isolante ,semicondutor ou condutor . O processo de se adicionar ou retirar elétrons 

nesses materiais é conhecido como dopagem em analogia com os semicondutores. 

Os dopantes, materiais com que se efetua a dopagem são adicionados em 

quantidade muito superior aos semicondutores chegando até a 50% da massa total 

do composto. 

Nos polímeros como nos sólidos em geral a interação entre os elétrons dos 

átomos formam uma estrutura conhecida como estrutura das bandas eletrônicas, 

sendo que os níveis eletrônicos ocupados de mais alta energia constituem a banda 

de valência (BV) e os níveis eletrônicos vazios de mais baixa energia constituem a 

banda de condução (BC). Entre as duas bandas encontram-se um hiato ou espaço 

proibido chamado de gap; sua largura determina as propriedades elétricas e 

intrínsecas do material (MATOSO, 1966, p.338). Quando as bandas estão 

totalmente cheias ou vazias, não ocorre condução. 
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Figura 2 – Principais polímeros intrinsecamente condutores 

 
Fonte: FAEZ et al. 2000. 
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Muitas tentativas para explicar a condutividade dos polímeros foram 

propostas. Entretanto SU et al. (1979) formulou que os polímeros são constituídos 

por cadeias de dimensões limitadas, portanto é de se esperar nelas a presença de 

defeitos originados durante a polimerização. A formação de radicais, por exemplo, 

são defeitos que podem migrar ao longo da cadeia conjugada. Através da reação de 

oxidação na cadeia polimérica tem-se a remoção de um elétron formando um cátion 

radical, o que leva a uma distorção local do retículo quebrando a simetria da cadeia 

polimérica surgindo a partir daí um estado eletrônico localizado no interior da zona 

proibida (gap), tendo assim a geração na cadeia polimérica de portadores de cargas 

livres.  

No poliacetileno uma oxidação retira elétrons do topo da banda de valência e 

uma redução adiciona elétrons na banda de condução (MATTOSO, 1996, p338). 

Este é o modelo de bandas unidimensionais das cadeias poliméricas por radicais 

dopados. Este modelo porem não explica o fato do poliacetileno e outros polímeros 

como poli (p-fenileno) e polipirrol não ter sua condução associada a elétrons 

desemparelhados e sim a portadores de cargas com spin zero. Elaborou-se então 

um modelo baseado na existência de defeitos estruturais da cadeia surgidos durante 

o processo de polimerização com a formação de radicais não dopantes. 

Quando um elétron é retirado da banda de valência do polímero condutor 

origina-se um buraco (vazio), e forma-se na estrutura um cátion radical chamado 

polaron, o polaron é um íon radical que porta tanto um elétron desemparelhado de 

spin ½ como uma carga positiva sem spin o que causa uma distorção no retículo 

passando a estrutura da forma aromática para forma quinoide com a presença de 

um estado eletrônico localizado no meio do gap que favorece a excitação dos 

elétrons da banda de valência para a banda de condução fig.3 . 

A remoção de um segundo elétron da cadeia polimérica ocasionará duas 

situações: 

a) O elétron é removido de uma cadeia polimérica neutra, ocasionando o 

aparecimento de um novo polaron ou b) o elétron é removido de uma cadeia que já 

contem o polaron. Neste ultimo caso ocorrerá à formação de um bipolaron. A 

formação de um bipolaron é termodinamicamente mais favorável uma vez que o 

bipolaron produz um grande decréscimo da energia de ionização comparada com a 

formação de dois polaron no polipirrol. 
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Oxidações adicionais será acompanhada pela retirada de polarons e 

formação de novos estados bipolarons (BREDAS e STREET, 1985), (HEERGER et 

al ., 1985) e (OLIVEIRA e SANTOS, 2000). 

Com o processamento da dopagem em curso, serão formados mais estados 

de bipolarons. No caso de grandes concentrações de dopantes mais bipolarons 

serão formados criando-se bandas de bipolarons, os quais criam bandas de energia 

simetricamente localizadas acima da banda de valência e abaixo da banda de 

condução, as quais se encontram parcialmente preenchidas requisito encontrado 

nos metais segundo as teorias das bandas. As cargas geradas nesse processo de 

oxidação ou redução serão alocadas em estados eletrônicos localizadas no gap. 

 

Figura 3 – Teoria das Bandas 

Fonte: Novel Amorphous Network Polymer Electrolytes. 
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Figura 4 – Estrutura molecular para o polipirrol 

 
Fonte: Autor. 

 

a) polímero neutro na forma aromática; b) polaron; c) bipolaron forma quinoide. 
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2.2 Eletrólitos Poliméricos a Base de Polímeros Naturais 

 

O início dos trabalhos sobre a condutividade iônica foi em1975 com a 

publicação de P. Wright, sobre a condutividade iônica em sistemas complexos de 

poli (oxido de etileno) (PEO), assinalando assim o aparecimento dos estudos no 

campo do eletrólitos sólidos poliméricos (ESPs). 

Os ESPs são condutores iônicos sólidos formados por um sal disperso numa 

matriz polimérica. Polímeros condutores são no geral polímeros conjugados ou 

dopados, que apresentam condutividade elétrica. 

No geral a condutividade nos polímeros possuem valores muito baixos da 

ordem de (10-12 a 10-10 S.cm-1) com a adição de sais inorgânico de cátions alcalinos 

(LiClO4, NaClO4, LiCF3SO3 entre outros ) pode-se aumentar eficientemente a 

condutividade nessas macromoléculas. 

A propriedade condutora como a dissolução de sais inorgânicos deve-se a 

existência nesses polímeros de grupos funcionais com heteroátomos carregadores 

de pares de elétrons os quais interagem com os íons solvatando-os. 

As características necessárias a um polímero para que eles possam ser 

bons eletrólitos sólidos poliméricos (ESPs) são: ter caráter amorfo, capacidade de 

solvatar íons, baixa temperatura de transição vítrea, estabilidade eletroquímica e 

dimensional, resistência mecânica e possibilidade de formar finas membranas ou 

pastilhas (DRAGUNSKI, D.C., 2003). 

Nos eletrólitos sólidos poliméricos com biopolímeros são utilizados 

polissacarídeos de origem animal ou vegetal (quitosana, ágar-ágar, celulose, entre 

outros), ou proteínas animais como gelatina (VIEIRA et al,. 2007).Esses materiais 

exibem grande facilidade no preparo de filmes finos, alta estabilidade térmica e boa 

condutividade a temperatura ambiente, menor que 10-4 s.cm-1 . 

A adição de plastificante como polióis tipo glicerol, sorbitol, etilenoglicol, tetra 

etilenoglicol entre outros diminuem a cristalinidade na cadeia dos polímeros 

afastando as cadeias poliméricas diminuindo a sua temperatura de transição vítrea 

(Tg), aumentando consequentemente o seu caráter amorfo desta forma aumentando 

a mobilidade dos portadores de carga. 



27 
 

Os eletrólitos sólidos poliméricos exibem um comportamento da 

condutividade iônica em função da temperatura. Assim pode-se obter informações 

sobre os mecanismos que governam a condutividade iônica. Se a movimentação 

dos íons não se relaciona com a movimentação das cadeias poliméricas matriz, ou 

se os íons saltam de um sítio de solvatação para o outro, temos um comportamento 

de condutividade tipo Arrhenius. Porem se os íons transportam-se com o auxilio da 

cadeia polimérica matriz onde encontra-se o sal dissolvido temos o comportamento 

tipo VTF (Vogel- Tammam-Fulcher ou WLF (Willians-Landel-Ferry) (DRAGUNSKI, 

2003). 

O modelo de Arrhenius pode ser representado matematicamente através da 

equação (3): 

 

                                       (3) 

 

Onde é representa a energia de ativação, A um fator pré-exponencial e R é a 

constante dos gases ideais (8,31441 J/mol K). 

O modelo VTF ou WLF está intimamente relacionado com a mobilidade das 

conformações poliméricas como também com a temperatura de transição vítrea, e a 

mobilidade iônica, (RAPHAEL, E., 2011) sendo descrita pela equação (4): 

 

                                           (4) 

 

Onde A- é o fator pré-exponencial relativa ao transporte iônico a uma dada 

temperatura T; e -ΔE pseudo energia de ativação e To= Tg-50K, sendo Tg a 

temperatura de transição vítrea. 

A equação VTF (equação 4) foi inicialmente proposta para elucidar o estudo 

de líquidos super-resfriados, relacionando viscosidade e coeficiente de difusão e a 

condutividade baseando-se na teoria do volume livre ou seja os movimentos 

moleculares em um liquido não são termicamente ativados mas ocorrem com a 

redistribuição do volume livre do sistema sendo To a temperatura na qual o volume 
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livre desaparece; sendo que neste caso, as partículas dissolvida na matriz possuem 

taxa de difusão igual ao segmento polimérico, enquanto houver volume livre haverá 

movimento molecular.  

Outra consideração baseia-se no modelo da entropia configuracional, onde o 

transporte iônico é consequência dos rearranjos entre as cadeias correlacionadas e 

o movimento iônico dos segmentos das cadeias poliméricas.  

Visando a preservação do meio ambiente a comunidade científica no século 

XX preocupou-se com a substituição de polímeros sintéticos para a produção de 

plásticos; a escolha recaiu sobre os polímeros biodegradáveis (GREGG, 1997). 

Estes polímeros são encontrados na natureza em abundância e são de fácil 

obtenção. 

Polissacarídeos como o amido, pectina, celulose entre outros, foram muito 

estudados como biopolímeros os quais possuem condições de formar membranas 

transparentes, com boas propriedades ópticas e mecânicas como atestam vários 

trabalhos publicados (VIEIRA et al, 2007). Outros polissacarídeos de origem vegetal 

também começaram a ser muito utilizado no início do século XXI, tais como o ágar-

ágar, xantana, gelana entre outros. 

 

2.2.1 Ágar 

 

O ágar-ágar é um hidrocolóide encontrado na parede celular das algas 

vermelhas de diversos gêneros e espécies do filo Rodophyta segundo BOBBIO & 

BOBBIO (1992), a macromolécula de interesse no ágar é um complexo constituído 

por dois polissacarídeos, a ágarose, um polímero neutro e gelificante, e 

ágaropectina um polímero com carga sulfatada. 

O ágar é insolúvel em água fria, pouco solúvel em água quente e facilmente 

solúvel em água fervendo MATZ (1962), concentração em torno de 0,04% (P/V), o 

ágar forma um gel que começa a solidificar-se de 400C a 500C. O gel é 

termicamente reversível funde-se entre 800C a 850C e é elástico. 

De acordo com especificação o ágar não deve ter mais que 1% de matérias 

orgânicas estranhas, e não mais que 1% de cinzas de ácidos insolúveis e não mais 
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que 20% de (bu) de água (Food Chemical Codex, 1980), sendo que o produto final 

deverá ter 12% (bu) de umidade. 

Muitos gêneros do filo Rodophita, Tabela 1, são fonte de ágar, os mais 

usados são os gêneros Gracilaria e Gelidium. As algas que contem o ágar são 

denominadas ágarófítas. O teor de ágar nas ágarófitas varia de acordo com as 

condições do mar: concentração de dióxido de carbono, tensão de oxigênio, 

temperatura da água e intensidade de radiação solar.  

As algas vermelhas (Rhodophitas), apresentam em sua parede celular dois 

polissacarídeos o ágar e o carragenanas ambos os polissacarídeos estão 

constituídos por unidades repetidas de galactose e galactose anidra ,diferenciando 

apenas pela configuração isoméricas da galactose anidra, se for L corresponde ao 

ágar se for D corresponde a carragenanas (MATSUHIRO, 1986 ; KLOAREG e 

QUATRANO ,1988). 

O ágar possui diversos usos comerciais, porem o mais conhecido de todos é 

o uso em meio de cultura em microbiologia, pelo fato de possuir propriedades de 

não ser digerido nem atacado pelos micro-organismos cultivados. O ágar também é 

um ingrediente principal na elaboração de conservas de carnes e pescados 

enlatados evitando o sabor desagradável de lata nestes alimentos. As latas de atum 

sardinhas e salsichas e alimentos pré-cozidos em geral são conservados em ágar, 

propiciando a esses alimentos uma textura gelatinosa; sendo também usado como 

agentes clarificantes em vinhos licores e cerveja . o Ágar passa pelo estomago sem 

ser digerido. 

A ágarose, fração gelificante é uma molécula linear neutra e livre de sulfato, a qual é 

constituída de cadeias repetidas e de unidades alternadas de β-1,3 D galactose e α-

1,4 3,6- anidro-L-galactose Fig 5. A ágaropectina , fração não gelificante é uma 

molécula sulfatada com 3% a 10% de sulfato composto de ágarose e porcentagens 

variadas de éster sulfato, ácido D-glicurônico e pequenas quntidades de ácido 

pirúvico sendo a proporção destes polímeros variam de acordo com a espécie da 

alga sendo que a ágarose representa no ágar-ágar natural dois terços do total.  
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Figura 5 – Classificação taxonômica das ágarophytas 

Philum. Rodophyta 

       Class. Florideophyceae. 

               Order. Gelidiales . 

                        Family. Gelidiaceae. 

                                Genus. Gelidium. 

                                        Species. G. sesquipedale *, 

                                                   G. amansii *, 

                                                   G. robustum *, 

                                                   G. pristoides, 

                                                   G. canariense, 

                                            G. rex, G. chilense, etc. 

                                   Genus. Gelidiella. 

                                           Species. G. acerosa 

                                   Genus. Pterocadia. 

                                          Species. P.capillacea*, 

                                                    P.lucida* 

 

                 Order. Gracilariales. 

                        Family. Gracilariaceae. 

                               Genus. Gracilaria. 

                                     Species. G. chilense*, G. gigas, 

                                               G. edulis, G.gracilis , 

                                                 G. tenustipitata *, 

                                 Genus. Gracilariopsis 

                                        Species. G. lamaneiformis, 

                                                   G.sjostedtii. 

                  Order. Ahnfeltiales. 

                         Family. Ahnfeltiaceae. 

                                 Genus. Ahnfeltia. 

                                          Species. A.plicata.                                

Fonte: Armisén, R. 1995. 
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Figura 6 – Ágarose Ágaropectina 

 
Fonte: Dr. C. Araki, Kyoto, 1962. 

O Ágar possui em sua fração geleificante uma estrutura em dupla hélice, 

esta estrutura agrega-se formando uma estrutura tridimensional que retém as 

moléculas de água nos seus interstícios, formando assim géis termo reversíveis. A 

ligação dos três átomos de hidrogênio equatorial nos resíduos 3,6 anidro-L-

galactose forma a hélice e confere a propriedade de geleificação do ágar. 

A viscosidade de uma solução de ágar depende da matéria prima e acima 

do seu ponto de geleificação é relativamente constante em pH de 4,5 a 9 ,não sendo 

muito afetado pela idade ou força iônica numa gama de pH de 6,0 a 8,0. 

A viscosidade de uma solução de ágar a temperatura constante e mesma 

concentração é função direta da média do seu peso molecular. Dificilmente esta 

viscosidade ultrapassa 10-15 cp em concentração de 1% na faixa de 60 0C a 90 0C. 

O peso molecular médio do ágar varia de 3.000 até mais de 120.000 . 

O ágar possui grande numero de aplicações desde o seu uso em 

microbiologia como também a enorme aplicação em ciência e engenharia dos 

materiais e até na alimentação humana onde se exige o ágar com baixo teor de 

sulfato; a quantificação do teor de sulfato na molécula do ágar fornece um dos 

parâmetros de qualificação deste hidrocolóide, a retirada de sulfato e a sua 

transformação em 3,6 anidrogalactose aumenta a qualidade do gel (MATHEIESON 

et al., 1984; LAHAYE & ROCHA, 1991; MURANO et al., 1996; REBELLO et al., 

1997).   
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2.2.2 Xantana  

 

Uma grande fonte de biopolímeros vem sendo muito estudada na literatura 

de polissacarídeos, trata-se da goma xantana; esta goma é obtida através da 

atividade biossintética de alguns micro-organismos não patogênicos ao homem o 

organismo produtor da goma xantana é a bactéria Xantomonas Campestris isolada 

em 1950 por VERS; esta bactéria eleva a viscosidade do meio em que se 

desenvolve através da secreção de um heteropolissacarídeo aniônico denominado 

goma xantana produzido em escala industrial por processos aeróbicos pela X. 

Campestris (MAURY & ROQUE, 1986). 

As bactérias pertencentes ao gênero Xantomonas fig.7 do grego xanto que 

significa amarelo e monas que significa unidade são bastonetes retos isolados 

medindo de 0,4-0,7 X 0,7 -1,8 μm, monoflagelados, não produzem esporos, Gram-

negativos, aeróbicos, não redutores de nitretos, oxidase negativa, catalase positiva, 

quimiorganotrófico, colônias amarelas e lisas e produzem um muco amarelo 

insolúvel denominado xantomonadina. A X. Campestris pertence à família das 

xantomonodaceae sendo que todos os organismos desta família são fitopatogênicos 

com uma única exceção da Xanthomonas maltophilia (infecta humanos) (HOLT et al 

; 1994). A xantomonadaceae infecta mais de 150 espécies de plantas como 

crucíferas, por exemplo, tais como a couve-flor, brócolis e repolho, produzindo uma 

doença conhecida como podridão negra (BORN; LANGERNDORFF; 

BOULENGUER, 2002). 
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Figura 7 – Micrografia eletrônica de transmissão da Xanthomonas campestris (12000X) 

 
Fonte: GARCIA-OCHOA et al; 2000 

 

Devido a grande viscosidade em baixas concentrações a goma xantana 

ganhou um elevado interesse industrial principalmente para as indústria de 

alimentos, farmacêutica e de petróleo. As propriedades físico-químicas da goma 

xantana superam todos os outros polissacarídeos disponíveis no mercado devido a 

sua elevada viscosidade em baixas concentrações, estabilidade em uma ampla faixa 

de temperatura, e de pH, mesmo na presença de sais (GARCIA-OCHOA et al., 

2000). 

A goma xantana é altamente estável em uma faixa de pH, sendo afetada 

apenas com valores de pH > 11 e <2,5. Esta estabilidade depende da concentração, 

quanto maior a concentração maior a estabilidade da solução (PETTIT, 1982). 

A goma xantana é estável em uma ampla faixa de temperatura (10 0C a 90 

0C) e a viscosidade é pouco afetada na presença de sais. 

A estrutura e conformação da xantana foi determinada por Jansson, Kenne e 

Lindberg (1975), como um heteropolissacarídeo formado por uma estrutura primaria 

de unidades pentassacarídea repetidas constituída por duas unidades de glicose e 

três unidades de manose e duas unidades de ácido glicurônico. Sendo a cadeia 

principal formada por unidades de β-D- glicose ligadas na posição 1 e 4. Na cadeia 

principal encontra-se a unidade do ácido D-glicurônico (β 1-2) e duas unidades de 

manose ligadas na posição 0-3 por resíduos de glicose (α 1-3) na cadeia principal. 
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As ramificações trissacarídeas aparece aderida a cadeia principal do 

polímero, resultando disto um sistema rígido. 

 Esta estrutura pode existir na forma geométrica de dupla ou tripla hélice 

(JANSSON; KENNE; LINDBERG, 1975; MORRIS, 1976; MILAS; RINAUDO, 1979; 

VERGELATI; PEREZ,1987;SUTHERLAND, 2001), interagindo assim com outras 

moléculas do polímero para formar um complexo (GARCIA-OCHOA et al. , 2000). 

Uma ampla faixa de valores tem sido proposta para a massa molecular da 

xantana (1,1 a 47 X106 gmol-1) devido ao fato de diferentes técnicas usadas para 

sua determinação tais como: cromatografia de exclusão por tamanho, espalhamento 

de luz e viscosidade intrínseca (SUTHERLAND, 1996). É observada que a 

determinação acurada da massa molar é difícil devido à alta massa molar, a rigidez 

da molécula e pela tendência do polissacarídeo formar agregados em solução 

(BORN; LANGENDORF; BOULENGUER, 2002). A influência da condição 

operacional na estrutura molecular e na massa molecular da xantana é relatado por 

Casas, Santos e Garcia-Ochoa (2000). 

 
Figura 8 – Estrutura do polissacarídeo extracelular da X campestris. 

 
Fonte: BECKER et al., 1998. 
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2.2.3 Gelana 

 

A goma gelana e um polissacarídeo de origem bacteriano muito usado na 

alimentação. A gelana é na realidade um exopolissacarídeo conhecido 

comercialmente como heteropolissacarídeo-60 (PS-60), produzido pela bactéria 

Sphingomonas paucimobilis (anteriormente conhecida como Pseudomona elodea ) 

(MARTIN et al .,1996). S. paucimobilis é uma bactéria Gram-negativa, aeróbia, de 

pigmentação amarela apresentando um único flagelo (GIAVASI et al., 2000). 

A estrutura molecular da gelana consiste de unidades repetidas de β-1,3-D-

glicose, β-1,4-D-ácido glucorônico, β-1,3-D-glicose, α-1,4-L-raminose, e dois grupos 

acetil, acetato e glicerato ligados ao resíduo de glicose adjacente ao ácido 

glicurônico (GIAVASIS et al ., 2000), (figura 8). 

A faixa de pH da gelana é bastante estável, pH de 3,5 a 8,0; pelo fato da 

gelana exibir propriedades de gel termorreversível a mesma pode ser utilizada em 

substituição ao ágar (SYLVAIN ;LACROIX, 1999). Devido a diversidade estrutural da 

gelana existe uma vasta aplicação da mesma na indústria de alimento como 

texturizante, estabilizante, espessante e agentes gelificantes (JIN et al .,2003). 

A gelana pode apresentar-se em duas formulas moleculares diferentes; na 

forma nativa com alto teor de acila ou na forma comercial com baixo teor de acila. O 

acetil e o gliceril são o grupamento acila encontrado na gelana. Na goma nativa 

encontra-se geralmente 25% das unidades monoméricas apresentam o grupamento 

acetil ligado ao carbono 6 e um grupamento gliceril ligado ao carbono 2 da β-D-

glicopiranose (figura 8) (JANSON; LINDBERG: SANDFORD, 1983). 

Quando a goma nativa é exposta a solução alcalina em alta temperatura os 

grupamento acila são hidrolizados e ocorre a formação da goma gelana comercialA 

goma gelana sem acila dissolve-se na água em temperatura em torno de 90 0C 

(HUANG et al .,2007). 

Goma gelana com alto teor de acila precisa de temperatura muito alta para 

se dissolver (MAO; TANG; SWASNSON, 2000). 

O gel da goma gelana é influenciado pelo grupamento acila (NODA et 

al.,2008) . O grupamento acila (acetil e gliceril), impedem a associação e 
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aproximação das cadeias poliméricas da gelana resultando num gel muito fraco 

(MAO; TANG; SWASON, 2000). 

 

Figura 9 – Estrutura molecular da unidade tetrassacarídica da molécula da gelana 

 
Fonte: MAO; TANG; SWANSON, 2000. 

 

(a) estrutura nativa da goma gelana com alto teor de acila. (b) Estrutura 

molecular da goma gelana com baixo teor de acila. 

Uma das grandes vantagens da gelana é a sua capacidade de formar gel em 

baixas concentrações e na presença de cátions, o contrário do que ocorre com a 

maioria dos polissacarídeos (NODA et al., 2008). 

O mecanismo de geleificação da solução da goma gelana ainda é 

controverso . Aceita-se que o processo de geleificação se desenvolve em duas 

etapas termorreversível, inicialmente as moléculas da goma gelana se apresentam 

na forma de espiral desordenada, quando submetida a aquecimento e posterior 

resfriamento a molécula passa ao estado ordenado e dupla hélice, tal conformação 

são efetuadas através das pontes de hidrogênio ou forças de Wan der Waals. 

(NODA et al., 2008).Figura 9. 
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Figura 10 – Representação do processo de gelificação da goma gelana. 

 

Fonte: Autor 

 

2.3 Plastificantes  

 

De acordo com a IUPAC União Internacional de Química Pura e Aplicada o 

plastificante é uma substância que é incorporada a um material para intensificar sua 

flexibilidade e manuseio. Sendo assim o plastificante pode diminuir o ponto de fusão, 

abaixar a temperatura de transição vítrea (Tg), e diminuir a cristalinidade do material. 

Os plastificantes são misturados aos polímeros para fornecer uma ampla 

faixa de propriedades; melhorando assim a processabilidade e aumentando a 

flexibilidade do mesmo. 

Em termos práticos a plasticização (plastificação) é o processo de se 

adicionar plastificante através de uma mistura física com as moléculas do polímero 

visando alterar a viscosidade do sistema e desta forma aumentar a mobilidade das 

macromoléculas. Os plastificantes podem ser sólidos ou líquidos de alto ponto de 

ebulição. 
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A adição de plastificantes diminui as forças intermoleculares dos polímeros e 

aumenta o volume livre. 

Para seleção de um plastificante deve-se observar sua compatibilidade, 

permanência na matriz, envelhecimento entre outros. O plastificante durante a vida 

útil do polímero deverá permanecer na mistura. 

Estudos recentes (RAPHAEL, E., et. al., 2009) mostram que a adição de 

plastificantes polares capazes de formar um complexo com íons de lítio favorece a 

um aumento na condutividade iônica dos eletrólitos. Além do polímero os 

plastificantes tem como principal função separar as cargas (íons), que estão 

complexados com o polímero promovendo assim uma dissociação do sal e 

consequentemente melhorando a condutibilidade iônica do eletrólito. 

A incorporação do plastificante ao ágar, xantana, e a gelana é de grande 

interesse no aumento da biodegradação do plástico, diminuindo a quantidade de 

plástico que vai para o lixo. 

O plastificante é uma molécula pequena de baixa volatilidade, orgânico, e de 

natureza química similar ao polímero usado na constituição do filme. Quando 

adicionado ao filme o plastificante modifica a organização da rede polimérica 

consequentemente aumentando o volume livre da molécula. 

Diante das características inerentes ao ágar, xantana, e a gelana foi 

escolhido o glicerol e a água exatamente por conter moléculas pequenas e 

hidrofílicas (possui grupos OH), que interagem satisfatoriamente com o ágar, a 

xantana e a gelana separando suas cadeias poliméricas. 

Os plastificantes adicionados aos polímeros atuam como solventes, 

provocando a separação entre as macromoléculas levando a dissolução, tendo aí a 

diminuição de energia necessária para a movimentação molecular o que caracteriza 

a flexibilidade e consequentemente melhora a condutibilidade. 

Foram propostas três teorias para explicar o mecanismo da plastificação: a 

teoria da lubrificação, a teoria do gel, e a teoria do volume livre. 

Teoria da lubrificação. 

O plastificante age como um lubrificante interno facilitando o movimento de 

uma cadeia em relação a outra tornando assim mais fácil o fluxo. 
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Teoria do gel. 

De acordo com essa teoria o plastificante solvata o polímero e dificulta as 

interações (dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e outras), substituindo por 

interações polímero-plastificantes o que leva a diminuição da cristalinidade. 

Teoria do volume livre. 

As moléculas do plastificante são moléculas pequenas em relação ao 

polímero consequentemente possuem maior volume livre logo a adição de 

plastificante tem o efeito de aumentar o volume livre do polímero plastificado o que 

levará a uma maior facilidade de movimento da cadeia polimérica. 

Dois parâmetros são indicadores da compatibilidade entre um plastificante e 

um polímero são eles: 

Parâmetro de solubilidade (δ) e constante dielétrica (ε). 

O plastificante pode atuar não somente como espaçador molecular mais 

poderá por outro lado formar rápidas ligações com as moléculas do polímero através 

da interação dipolo-dipolo entre o grupo polar do polímero e do plastificante. Quanto 

mais forte for esta interação (polímero-plastificante), menor o efeito do espaçamento 

o que levará a um produto mais duro e rígido e um aumento na Tg; porém quando 

cada grupo polar do polímero ficar ligado a uma ou mais de uma molécula do 

plastificante, os grupos polares da cadeia vizinha ficam protegidos por moléculas do 

plastificante sem possibilidade de interagir entre si diminuindo assim a 

Tg,(RABELLO, 2002) desta forma compatibilidade não ocorre com qualquer 

plastificante apesar muitas vezes de terem solubilidades semelhantes. 

A constante dielétrica do plastificante indica a habilidade deste em separar 

cargas opostas. A baixa viscosidade e a alta constante dielétrica do plastificante 

baixa a barreira do potencial do transporte iônico e dissocia de pares iônicos em 

ânions e cátions o que levará a uma maior condutividade. 

Os plastificantes polares tem alta constante dielétrica portanto são muito 

bons em isolamento de carga. A força entre duas partículas carregadas é reduzida 

tornando os íons estáveis no meio plastificante, se este meio plastificante for de alta 

constante dielétrica. 
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Tabela 1 – Valores de Constante Dielétrica (εr) de Plastificantes Comuns 

Plastificante εr 

Poliéteres 4-7 

Etileno Glicol 38,66 

Glicerol 47 

Carbonato de Polipileno 64 

Carbonato de Etileno 95 

Fonte: RABELLO, 2002. 

 

2.4 Sais e Ácidos 

     

 A faixa de condutividade dos polímeros é relativamente baixa entre 10-12 a 

10-10 S.cm-1, porém ao adicionarmos pequenas quantidade de sais inorgânicos como 

o LiClO4 (perclorato de Lítio) ou até um ácido de base fraca como o CH3COOH 

(ácido acético), ocorre a dissociação de íons metálicos ou prótons através da 

coordenação do íon com elementos livres do átomo de oxigênio presente na 

estrutura do polímero (Figura 11).  
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Figura 11 – Representação da coordenação do lítio com os oxigênios do ágar 

 
Fonte: Autor. 

 

Os condutores protônicos a base de CH3COOH (ácido acético), possuem 

uma melhor dinâmica de transporte iônico os mesmo contem uma matriz polimérica 

entremeada com uma solução dos prótons doados do ácido em um solvente polar e 

sítios redox. Observa-se que com o aumento da adição de sais tem-se um 

correspondente aumento na condutividade até determinado ponto após o que 

começa ocorrer uma diminuição desta condutividade. Deve-se a isto ao grau de 

dissociação do sal, constante dielétrica do polímero, grau de agregação iônica, e a 

consequentemente o inicio da cristalização da estrutura antes amorfa e a mobilidade 

das cadeias poliméricas.  
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3 OBJETIVOS  

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

A proposta deste trabalho é estudar eletrólitos poliméricos produzido com 

blenda ágar-xantana e ágar-gelana; com a finalidade de se obter novos eletrólitos 

poliméricos géis para serem utilizados á temperatura ambiente. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Preparo de blendas de ágar-xantana com doadores de prótons e doadores 

de íons. 

 Preparo de blendas ágar-gelana com doadores de prótons e doadores de 

íons. 

 Caracterização das blendas através de: Análise termogravimétrica (Tg), 

analise diferencial de varredura (DSC),  espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS), espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) e Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

 

Sigma Aldrich: 

 Ágar identificado pelo numero do produto A1296 em pó com viscosidade de 

20 cps, pH 6,4 em temperatura ambiente, temperatura de gelificação ≤ 38Cº 

(1,5% na água) massa molecular aproximada de 1,37 x 105 g.mol-1. 

 Goma Xantana identificado pelo nome do produto G1253 em pó com 

viscosidade brookfield 978 cps massa molecular aproximada de 5,8 x 106 

g.mol-1 

 Glicerol número do produto 49.970 puríssimo (PA) anidro massa molecular 

92,0 g.mol-1 pureza 99,9%, viscosidade 1418mpas. 

 Formaldeído solução número do produto 25254-9 peso molecular 30,3g.mol-1 

PH 2.8 x 4.0 

Da J.T Baker: 

 Ácido Acético Glacial, Lot EO2120 densidade 1,049g.mol-1 à 20ºC, resíduos 

após a evaporação 0,0001%. 

Da Vetec: 

 Perclorato de Lítio Anidro (PA) ACS Código do produto COD1367 massa 

molecular 106,39g.mol-1 

Da CPKelco: 

 Goma Gelana Lot 7L7111A pH (1% de solução 5.2) transmitância 0,5% de 

goma em 6mMOL de CaCl não menos que 74%.  
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4.2 Métodos 

 

4.2.1 Análise Térmica 

 

4.2.1.1 Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

 

A calorimetria diferencial exploratória (DSC) é uma técnica termo analítica na 

qual a diferença de calor entre uma amostra e uma referência é medida em função 

da temperatura. O programa de temperatura para uma análise DSC é projetado de 

tal modo que a temperatura da amostra aumente linearmente em função do tempo. 

A amostra de referência deve ter uma capacidade calorífera bem definida no 

intervalo de temperatura em que será feita a varredura. O principio básico desta 

técnica é que quando a amostra experimenta uma transformação física como uma 

transição de fase se forneça mais ou menos calor amostra em relação a referencia 

para manter ambas na mesma temperatura. O fornecimento de mais ou menos calor 

a amostra dependerá do processo ser exotérmico ou endotérmico. 

Desta forma pode se registrar as transições importantes como temperatura 

de transição vítrea, temperatura de início de degradação; os quais resultarão em 

picos endotérmicos ou exotérmicos num gráfico calor x temperatura. Nas análises de 

calorimetria diferencial exploratória (DSC) foram realizadas duas corridas para cada 

amostra com o objetivo de verificar a transição vítrea (Tg). Para a obtenção das 

curvas DSC utilizou-se um sistema SHIMADZU DSC50 PG60H sobre atmosfera de 

nitrogênio com fluxo de 50 ml/min cadinho de platina peso da amostra 4,7mg com a 

primeira corrida da temperatura ambiente até 120ºC, corrida esta realizada com 

objetivo de ambientar termicamente a amostra e eliminar umidade se ainda 

presente, foi utilizada para esta corrida uma taxa de aquecimento de 20ºC/min a 

segunda corrida foi realizada no intervalo de temperatura de -80 à 120 com a taxa 

de aquecimento de 5ºC/min. 
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4.2.1.1.1 Temperatura de Transição Vítrea (Tg) 

 

Este fenômeno ocorre quando um aumento de temperatura permite que as 

cadeias da fase amorfa adquiram mobilidade. Abaixo da Tg o biopolímero não tem 

energia interna suficiente para permitir o deslocamento de uma cadeia em relação à 

outra para mudança conformacional. A transição vítrea é uma transição de segunda 

ordem, é caracterizada como uma alteração na linearidade da curva (linha de base). 

Isto ocorre por que não há mudança na entalpia como reação de fusão ou 

cristalização mais somente uma mudança na capacidade calorífica, já as transições 

de primeira ordem (endotérmica ou exotérmica) são caracterizada como picos 

mesmo que eles possam sobrepujar um ao outro a área do pico sobre a curva é 

proporcional à entalpia ΔH. 

 

4.2.1.2 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

É uma técnica termo analítica em que se observa mudança de massa de 

uma substância quando a mesma é submetida á uma variação controlada de 

temperatura. O termo TGA é usualmente empregado em polímeros evitando-se 

assim possíveis problemas á utilizar-se o termo Tg que é a abreviação da 

temperatura de transição vítrea. Visto que ambas abreviaturas TGA e Tg são aceitas 

pela IUPAC.  

Nas análises térmicas as mudanças de peso configuram a base da termo 

gravimetria (TGA). Na termo gravimetria se registra de forma contínua a massa de 

uma amostra em uma atmosfera controlada, em função da temperatura ou em 

função do tempo. Se for em função da temperatura a mesma aumentará linearmente 

com o tempo. Se for função do tempo (experimento isotérmico) a temperatura se 

manterá constante durante todo o experimento. 

As análises termogravimétricas foram feitas em equipamentos de marca 

SHIMADZU TGA-50H, atmosfera ar com taxa de fluxo 50ml/min célula de platina, 

taxa de temperatura 10ºC/min até 800ºC.  
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Figura 12 – Equipamentos utilizados para análise térmica 

 
Fonte: Autor. 

 

4.2.1.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

A Espectroscopia de impedância Eletroquímica (EIS, Electrochemical 

Impedance Spectroscopy) É uma técnica relativamente moderna, cuja aplicação só 

começou nos anos 70. Sua aparição deve-se à evolução da velocidade e 

sensibilidade no tratamento de sinais eletrônicos. A EIS é uma técnica não destrutiva 

que envolve medidas elétricas relativamente simples que pode fornecer informações 

detalhadas sobre os sistemas e propriedades do sistema de transporte de massa, 

taxa de reações químicas, propriedades de elétricas e até informação sobre defeitos 

microestruturais.  

A técnica consiste em se aplicar um sinal elétrico senoidal de frequência 

variável no material em estudo e registro da resposta em forma de corrente numa 

célula eletroquímica. As medidas elétricas podem ser conduzidas sob uma ampla 

faixa de frequências, resultando na construção de um espectro de impedância. 

Pode-se obter diferentes respostas do material em estudo quando submetidos á 

determinados domínio de frequências; possibilitando a identificação de diversos 

componentes do material em estudo. No sistema eletroquímico os processos 

envolvidos evidenciam um comportamento de sistemas lineares, logo, uma função 
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de transferência como a impedância que reflete a relação tensão e corrente em 

diferentes frequências não irá demonstrar expressões para sistemas lineares. Se 

submeter-se aos sistemas eletroquímicos uma perturbação elétrica com valores 

adequados obtêm-se equações diferenciais básicas com respostas (aproximadas 

lineares).  

Na região linear a impedância é independente da amplitude do sinal, 

variando apenas com a frequência, logo o modulo da impedância não deverá variar 

com a amplitude; Se ocorrer variação com a amplitude o sistema estará fora da 

região linear e a saída do sistema exibirá uma mistura dos sinais de entrada e não 

poderá ser analisado separadamente como ocorre nos sistemas lineares. 

 As informações elétricas e mecânicas podem ser obtidas através da 

EIS oferecendo as seguintes vantagens: 

1- Utilizando-se corrente alternada usa-se amplitude de excitação muito 

pequena, causando perturbações mínimas no sistema e consequentemente 

minimizando os erros envolvidos. 

2- Os experimentos em corrente alternada podem produzir dados sobre a 

capacitância de dupla camada e a cinética de transferência de cargas. 

3- As medidas podem ser realizadas em materiais que possuem baixa 

condutividade. 

 A Tensão aplicada a um sistema eletroquímico em função do tempo 

pode ser escrito como: 

 

                       (5) 

 

Sendo: 

     – O valor da tensão operada 

   – Valor máximo da tensão aplicada 

  – Velocidade angular dada em radianos por segundo, representada 

por     , sendo   a frequência expressa em Hrtz. 
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 No sistema Linear a resposta pode ser representada na forma de 

corrente elétrica(t): 

                   Se a corrente é alternada senoidal a forma de onda 

poderá está deslocada em fase em relação à tensão por um fator de θ observando o 

circuito dado abaixo: 

 

Figura 13 – Circuito RLC série 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 
 
 

            
  

  
 

 

 
∫    

 

 
      (6) 

  

Para facilitar poderemos aplicar a Transformada de Laplace. 

 

      ]  ∫     
 

 
                 (7) 

 

Aplicando em (1) vem que: 

     ∫           
 

 
        ∫           

 

 
  (8) 

 

                  
 

  
          (9) 
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         *     
 

  
+       (10) 

 

    

    
      

 

  
        (11) 

 

Pode-se verificar que *     
 

  
+ são os elementos do sistema. V(s) é a 

entrada do sistema e I(s) é a saída ou resposta do sistema, logo a função de 

transferência é a razão entre o sinal de saída e o sinal de entrada. 

 

     
        

          
        (12) 

 

No caso da figura 11 onde o sinal de entrada é a tensão e a corrente a 

saída, tem-se que       
    

    
 tem-se então uma função de transferência a qual 

representa uma admitância e o seu inverso será uma impedância.  

 

     
    

    
 

 

    
        (13) 

 

Para sinais senoidais: 

     
    

    
 

∫            
  

  

∫            
  

  

      (14) 

 

     | |    onde | |  
  

  
      (15) 

 

                  (Relação e Euler)   (16) 
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     | |                  | |     | |        (17) 

(Coordenadas Polares) 

 

             Coordenadas retangulares onde Z’ refere-se a parte real e 

Z” refere-se a parte imaginária. Se a parte real por representada no eixo X e aparte 

imaginária do eixo Y obtém-se um diagrama conhecido como Diagrama de Nyguist. 

 

Figura 14 – Representação de coordenadas retangulares para o diagrama de Nyquist 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

 

A representação de uma resistência no diagrama de Nyquist é um ponto no eixo 

real.  
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Figura 15 – Representação de Nyquist para o resistor 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

Para um capacitor a impedância é dada como    
 

   
 podem-se observar 

que a impedância Zc varia com a frequência. O gráfico de Nyquist de um capacitor é 

uma série de pontos no eixo imaginário.  

 

Figura 16 – Gráfico de Nyquist para o capacitor 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

A combinação resistor com o capacitor pode constituir-se num circuito série 

ou paralelo. No circuito série, a impedância total é a soma das impedâncias 

componentes, logo,                 . 
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Para o circuito paralelo, representa-se que a admitância total é a soma das 

admitância de cada elemento. 

                        (18) 

 

Figura 17 – Circuito série 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

Num circuito série RC a impedância é dada por     
 

   
. 

 
Figura 18 – Gráfico de Nyquist 

 
Fonte: Gamry Instrument. 
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Figura 19 – Circuito paralelo RC 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 
 
 

Figura 20 – Gráfico de Nyquist 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

Representação do diagrama de Nyquist para um circuito RC paralelo. 

Para o circuito paralelo, temos que: 

 

  
    

    
   

 

   

  
 

   

       (19) 

 

  

 

   

      

   

   
 

      
          (20) 
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    (21) 

  

  
       

        
   

 

        
  

    

        
               (22) 

 

Expressando a parte real em função parte imaginária vem que: 

  
 

        

 
    

        

 
 

        
    

        

    
     (23) 

 

    

     
  

 

    
         (24) 

 

    

     
  

 

   
         (25) 

 

     

    
              (26) 

 

      

    
                       (27) 

 

Substituindo a equação (b) na parte real de (a) vem que: 

      
 

  * 
     

     
+
         (28) 

 

      
 

      ]         ] 

      ] 

        (29) 
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      ] 

      ]         ] 
       (30) 

 

      ]         ]  
       ] 

     
      (31) 

 

      ]         ]                (32) 

 

      ]         ]                (33) 

 

      ]          
  

 
        ]  

  

 
    (34) 

 

*      
 

 
+
 
        ]  *

 

 
+
 
      (35) 

 

A ultima equação é do tipo equação da circunferência centrada em    ⁄     

e raio   ⁄  logo o gráfico de Nyquist para o círculo Rc em paralelo e um semicírculo 

começando em zero e terminando em R. Para circuitos série e paralelo pode-se 

obter os gráficos de Nyquist abaixo: 
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Figura 21 – Representação do Diagrama de Nyquist para dois circuitos RC 

 
Fonte: Gamry Instrument. 

 

Nos sistemas eletroquímicos reais os semicírculos do gráfico mostrado 

acima não aparecem claramente como mostrados na figura. Em boa parte das vezes 

eles estão sobrepostos e o espectro precisa ser analisado por um programa 

específico para se obter os valores dos elementos constituintes do circuito 

equivalente. 

 

Nos sistemas eletroquímicos reais é necessário efetuar alguma correção 

decorrente da mudança de comportamento dos elementos do circuito equivalente, 

devido a isso é introduzida uma impedância de forma: 

  
  

   
         (36) 

 

Se   é igual a um (1),     
 ⁄ , porém, se   é igual à zero (0) então     e 

ela se comporta como um resistor. 

A explicação para pequenas imperfeições no modelo deve-se às vezes a 

existência de imperfeições nos eletrodos que modificam a distribuição de cargas e 

afeta a impedância. 
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4.2.1.4 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A difração de raios-x (DRX) é uma das técnicas de caracterização estrutural 

que permite o conhecimento da estrutura cristalina dos materiais. O registro dos 

dados da difração de raios-x dos biopolímeros usados nesta tese foram realizados 

com equipamentos SHIMADZU XRD6000 alvo de cobre com tensão de 40 KV e 

corrente de 3mA e uma faixa de 2θ compreendida entre 5 e 80º velocidade de 

varredura 2º/min.  

 

Figura 22 – Equipamento para Difração de Raios-X 

 
Fonte: SHIMADZU 
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Na análise por raios-x podemos utilizar os seguintes métodos: 

1 – Absorção de raios-x que podem fornecer informações sobre 

concentração e espessura da amostra; 

2 – Fluorescência de raios-x que podem determinar a composição química 

das amostras; 

3 – Difração de raios-x que podem fornecer informações sobre a análise 

micro estrutural da amostra. 

Os Raios-x são originados quando um fluxo de elétrons de alta energia e 

com determinada energia cinética sofre desaceleração, como consequência esses 

elétrons emitem uma radiação eletromagnética de cumprimento de onda muito curto. 

Os anodos geradores de raios-x comuns são: Cobre, molibdênio, cobalto e cromo 

que também atuam como monocromadores.  

A Produção de raios-x, ocorre em tubos de raios-x, os quais possuem uma 

fonte de elétrons e dois eletrodos, um anodo (alvo metálico) e um catodo (na maioria 

das vezes um filamento de tungstênio). Ao aplicar-se uma elevada diferença de 

potencial (entre 25 e 50KV) entre os eletrodos possibilita-se que os elétrons emitidos 

do catodo colidam com o alvo metálico (anodo). No momento da colisão, os elétrons 

interceptam com o alvo permitindo a emissão de raios-x em todas as direções, 

porém, essas radiações escapam do tubo através de duas ou mais janelas de 

berílio. As janelas de berílio são transparentes aos raios-x. 

O comprimentos de ondas do raio-x situam-se entre 0,01Å a 100Å nas 

investigações de estruturas cristalinas (difração) utiliza-se λ de 0,5 a 3,0Å. Vale 

lembrar que a luz visível possui um λ de aproximadamente 6000Å. A maioria da 

energia cinética dos elétrons que produzem os raios-x, é convertida em calor, uma 

parte menor que 1% é transformada em raios-x. É necessário que se refrigere o alvo 

metálico (anodo) para evitar sua fusão. A corrente do fluxo de elétrons (corrente do 

tubo) situa-se entre 10 e 40mA. 

Quando os elétrons atingem o alvo metálico, eles irão interagir com os 

átomos deste material produzindo dois fenômenos: O espalhamento e a 

fluorescência, ambos os fenômenos irão emitir raios-x. 

O fenômeno do espalhamento de elétrons se resume no encurvamento da 

trajetória de um elétron incidente sobre o núcleo atômico. Provocando a emissão de 
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onda eletromagnética. O fóton emitido nestas circunstâncias tem comprimento de 

onda (λ) da ordem de 2Å. 

A fluorescência ocorre quando um elétron de alta energia cinética arranca 

um elétron de camada K tornando o átomo excitado de alta energia. Um dos outros 

elétrons da camada adjacente (L, M...) imediatamente vai preencher a lacuna 

deixada na camada K. Nesse processo há emissão de energia e o átomo volta ao 

estado normal. A energia emitida é uma radiação de um comprimento de onda 

característica e neste caso é uma radiação K característica. Este é o fenômeno da 

fluorescência. 

Quando os raios-x incidem sobre um material poli cristalino, que apresenta 

uma distribuição ordenada, periódica no espaço, que tenha uma distância Inter 

atômica da ordem do comprimento de onda desses raios-x ocorrerá o fenômeno de 

difração. Cada átomo reemitirá a radiação e pelo fato de que estes átomos estão 

distribuídos periodicamente no espaço somente haverá interferência construtiva em 

certas direções bem definidas e interferências destrutivas nas demais direções. 

Se considerar-se um feixe monocromático de raios-x com comprimento de 

onda λ, incidindo com um ângulo θ em um conjunto de planos cristalinos com 

espaçamento  . Apenas ocorrerá reflexão, isto é, interferência construtiva, se a 

distância extra percorrida por cada feixe for um múltiplo inteiro de λ. Através da 

figura 18 pode-se constatar que o feixe difratado pelo segundo plano de átomos 

percorre uma distância       a mais que o feixe difratado pelo primeiro plano de 

átomo, logo,             , esta equação é conhecida como Lei de Bragg e os 

ângulos θ para os quais ocorre a difração são chamados ângulos de Bragg.  
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Figura 23 – Lei de Bragg 

 
Fonte: BUNGE, 1986 e BUNGE, 1982. 

 
 
 

Figura 24 – Goniômetro na posição zero 

 
Fonte: Autor. 
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4.2.1.5 Análise por Espectroscopia do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FT-IR) 

 

A porção infravermelha do espectro eletromagnético de divide em três 

regiões, o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho distante, 

assim denominado por sua relação com o espectro visível. O infravermelho distante 

situa-se entre 400 à 10cm-1 se encontra adjacente a região de micro-ondas possui 

uma baixa energia e pode ser usado em espectroscopia rotacional. O infravermelho 

médio aproximadamente 4000 à 400cm-1 pode ser usado para estudar as vibrações 

fundamentais e a estrutura rotacional vibracional. O infravermelho próximo 14000 à 

4000cm-1 pode gerar vibrações harmônicas. 

A espectroscopia de infravermelho se baseia no fato de que as moléculas 

tem frequência nas quais rodam ou vibram, desta forma os movimentos de rotação e 

vibração moleculares tem níveis de energia discretos (modos vibracionais normais). 

As frequências ressonantes ou frequências vibracionais são determinadas pela 

forma de superfície e de energia potencial molecular, das massas dos átomos e 

eventualmente pelo acoplamento vibrônico associado. 

Através desta técnica pode-se observar algumas mudanças estruturais nas 

moléculas, ou seja, principalmente se ocorrer desaparecimento ou formação de 

novos grupos químicos; a espectroscopia no infravermelho (FTIR) pode detectar 

claramente estes fenômenos. 

A porção de maior utilidade para o químico orgânico situa-se entre 4000 e 

400cm-1. A diferença de intensidade entre o feixe de referência e o feixe transmitido 

mede a quantidade de radiação absorvida.  

Nos espectros de bandas as intensidades dos bandas podem ser expressas 

como transmitância (T) ou absorbância (A). A Transmitância é razão entre a energia 

radiante transmitida por uma mostra e a energia radiante que nela incide. A 

absorbância é o logaritmo na base 10 do recíproco de transmitância, isto é: 

 

       (
 

 
)        (37) 
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As análises das amostras desta tese foram realizadas em aparelho 

SHIMADZU IRAFFINITY-1 FTIR Spectrophotometer com faixa de numero de onda 

de 7.800 a 350cm-1, resolução de 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 ou 16cm-1 relação sinal ruído 

30.000:1 ou alto (pico a pico, resolução 4cm-1, na vizinhança de 2.100cm-1, 1 minuto 

de acumulação). Com interferômetro Michelson com ângulo incidente de 30º. 

 

4.2.1.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A potência amplificadora de um microscópio ótico está limitada pelo 

comprimento de onda de luz visível. O microscópio eletrônico utiliza elétrons para 

iluminar o objeto. Visto que os elétrons tem um comprimento de onda muito menor 

que a luz podem portanto mostrar estruturas muito menores que as estruturas vista 

na microscopia óptica. O menor comprimento de onda de luz visível é de 4.000 

angstroms (Å). O comprimento de onda dos elétrons que é utilizado na microscopia 

eletrônica é entorno de 0,5Å. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma das técnicas mais 

utilizadas para análise de superfície. O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é 

um instrumento que opera sob alto vácuo, onde um feixe de elétrons (com energia 

de até 40KeV) focalizado por lentes magnéticas e defletidas por bobinas de 

varredura, incide sobre a amostra, varrendo sua superfície, dando origem a elétrons 

secundários, elétrons retro espalhados, raios-x, etc. 

Através do MEV pode-se observar a morfologia de superfície do polímero, 

sua orientação e as possíveis mudanças realizadas com a plastificação por exemplo. 

As superfícies das amostras de ágar, xantana e gelana plastificadas com 

glicerol e com ácido acético como doadores de prótons e perclorato de lítio foram 

analisadas em um microscópio eletrônico de varredura digital marca TESCAN 

MODELO VEGA 3LMU os filmes foram colocados num porta mostra de alumínio e 

recoberto com ouro com a espessura de 200nm o MODELO VEJA 3LMU pode 

fornecer corrente de 1pA a 20µA com tensão de aceleração de 200 à 30 KV 
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4.2.2 Preparo do Eletrólito 

 
 

4.2.2.1 Preparo de Eletrólito de Blenda de Ágar com Xantana com 

Doadores de Prótons CH3COOH. 

 

Foram preparadas várias soluções de xantana (de concentração 0,017g à 

0,125g) correspondendo respectivamente a 0,6% e 4,3% em peso, tendo-se 

adicionado a cada concentração água Millipore Milli-Q com resistividade controlada 

de 18MΩ.cm à 25ºC, até a completa dissolução. Após isto adicionou-se 2,5g de 

glicerol retornando a agitação magnética e por fim adicionou-se 0,25g de 

formaldeído. 

Concomitantemente foi preparada a solução de ágar conforme descrito no 

roteiro de síntese, utilizando-se 0,5g de ágar, 0,5g de glicerol, 0,5g de formaldeído e 

1,5g de ácido acético. Ao fim do preparo das duas soluções, misturou-se as mesmas 

mantendo-se a agitação magnética por mais 15 minutos e colocou-se a mistura em 

placas de Petri que foram secas em estufa a 50ºC por 48 horas, após a secagem as 

amostras foram mantidas em dessecador até a realização das análises de 

caracterização.  
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Figura 25 – Roteiro de Síntese de blendas ágar xantana com doadores de Prótons 

 

Fonte: Autor. 
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4.2.2.2 Preparo de Eletrólitos de Blenda de Ágar com Xantana com 

íons de LiClO4  

 

Foram preparadas várias soluções de xantana (de concentração 0,017g a 

0,125g) correspondendo respectivamente a 0,6% e 4,3% em peso, tendo-se 

adicionado a cada concentração água Millipore Milli-Q com resistividade 

concentrada de 18MΩ.cm à 25ºC até completa dissolução. Após isto, adicionou-se 

2,5g de glicerol retornando a agitação magnética e por fim adicionou-se0,25g de 

formaldeído. Concomitante foi preparada a solução de ágar conforme descrito no 

roteiro de síntese, utilizando-se 0,5g de ágar, 0,5g de glicerol, 0,5g de formaldeído e 

0,30g de LiClO4 . Ao fim do preparo de duas soluções, misturou-se os mesmos 

mantendo-se a agitação magnética por mais 15 minutos e colocou-se as amostras 

em placas de Petri que foram secas em estufa a 50ºC por 48 horas, após a secagem 

as amostras foram mantidas em dessecador até a realização das análises de 

caracterização. 
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Figura 26 – Roteiro de Síntese de blendas ágar xantana com íons de LiClO4 

 

Fonte: Autor. 

 
  



67 
 

 

4.2.2.3 Preparo de Eletrólito de Blenda de Ágar com Gelana Tendo 

como Doadores de Prótons CH3COOH 

 

Foram preparadas várias soluções de gelana (de concentração de 0,050g a 

0,302g) correspondendo respectivamente a 1,7% e 9,8% em peso, tendo-se 

adicionado a cada concentração agua Millipore Milli-Q com resistividade controlada 

de 18MΩ.cm a 25ºC até a completa dissolução. Após isto, adicionou-se 2,5g de 

glicerol retornando a agitação magnética e por fim adicionou-se 0,25g de 

formaldeído. Concomitantemente foi preparada a solução de ágar conforme descrito 

no roteiro de síntese, utilizando-se 0,5g de ágar, 0,5g de glicerol, 0,5g de 

formaldeído e 1,5g de ácido acético. Ao fim do preparo das duas soluções misturou-

se as mesmas mantendo-se a agitação magnética por mais 15 minutos e colocou-se 

a mistura em placas de Petri que secas em estufa a 50ºC por 48 horas, após a 

secagem as misturas foram mantidas em dessecador até a realização de análises 

de caracterização. 
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Figura 27 – Roteiro de Síntese de blendas ágar gelana com doadores de prótons 

 

Fonte: Autor. 
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4.2.2.4 Preparo de Eletrólito de Blenda de Ágar com Gelana Tendo 

Como Fonte de Íons de Perclorato LiClO4 

 

Preparou-se várias soluções de gelana (de concentração de 0,050g a 

0,302g) correspondendo respectivamente a 1,7% e 9,8% em peso, tendo-se 

adicionado a cada concentração água Millipore Milli-Q com resistividade controlada 

de 18MΩ.cm a 25ºC até a completa dissolução. Após o que, adicionou-se 2,5g de 

glicerol retornando a agitação magnética e por fim, adicionou-se 0,25g de 

formaldeído. Ao mesmo tempo foi preparada a solução de ágar conforme descrito no 

roteiro de síntese, utilizando-se 0,5g de ágar, 0,5g de glicerol, 0,5g de formaldeído e 

0,30g de LiClO4. Ao fim do preparo das duas soluções misturou-se as mesmas 

continuando-se com a agitação magnética por mais 15 minutos e colocou-se a 

mistura em placas de Petri que foram secas em estufa a 50º C por 48 horas e após a 

secagem as outras foram mantidas em dessecador até a realização das análises de 

caracterização. 
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Figura 28 – Roteiro de Síntese de blendas ágar gelana com doadores íons de LiClO4 

 

Fonte: Autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Caracterização do Ágar 

 

Neste trabalho foram utilizados eletrólitos poliméricos géis (EPGS), o ágar 

utilizado como material básico foi adquirido da (Sigma-Aldrich), análise térmica, e a 

técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e 

Difração de Raios-x (DRX) foram empregados para a caracterização. 

 

5.1.1 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

As características higroscópicas, a temperatura de degradação do ágar e a 

produção de cinzas podem ser observadas através da análise termogravimétrica 

(TGA). 

 

Figura 29 – Tg e DrTg da amostra Àgar Puro 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 2 – Perda de massa do ágar nos estágios de temperatura de 240ºC a 800ºC. 

1º Estágio (240ºC) 2º Estágio (240ºC 
a 374ºC) 

3º Estágio (274ºC 
a 450ºC) 

Cinzas (450ºC a 
800ºC) 

19,28% 51,95% 24,45% 4,32% 

Fonte: Autor. 

 

Tem-se inicialmente uma perda de massa de 19,28% correspondendo a 

perda de água, a saída desta água pode ocorrer até próximo dos 240ºC, a partir daí 

até aproximadamente 374ºC temos uma bruta perda de massa em torno de 51,95% 

devido a degradação do material. Prosseguindo além deste ponto até 450ºC temos 

uma combustão do material com uma perda de massa de 24,45%, acima desta 

temperatura temos uma formação de 4,32% de cinzas.  

 

5.1.2 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

Foi efetuada análise DSC do ágar puro para permitir a determinação das 

temperaturas onde ocorrem as transformações de fase através de perda e ganho de 

calor. Na corrida de 20ºC a 120ºC a ausência de efeitos térmicos mostra que esse 

sistema baseado em ágar é predominantemente amorfo (Ver figura 30). Na corrida 

de -100ºC a 100ºC as análises DSC para o ágar mostram uma mudança na linha de 

base característica de transição vítrea (Tg), onde se observa o valor de -32,50ºC 

ocorrendo uma retomada da linha de base em -29,68ºC (Ver figura 31). Sendo o 

valor da Tg determinado em -31,30ºC 

  



73 
 

Figura 30 – Gráfico DSC para o ágar puro, primeira corrida 

 
Fonte: Autor. 
 

 
 

Figura 31 – Determinação da Transição Vítrea (Tg) para o ágar puro 

 
Fonte: Autor. 
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5.1.3 Análise de Espectroscopia de Infravermelho – FT – IR 

 

As análises das amostras de ágar em pó foram realizadas em aparelho 

SHIMADZU IRAFFINITY-1, FT-IR com faixa de número de onda de 7800 a 350cm-1. 

Pode-se observar uma banda em 3448cm-1 atribuída ao estiramento da 

grupo hidroxila OH, o qual faz parte das ligações de hidrogênio inter e 

intramoleculares. A banda em 2954cm-1 mostram o estiramento assimétrico do grupo 

C-H. Em 2900cm-1 pode observar o estiramento do grupo CH3. As bandas em 

1639cm-1 é atribuída a água adsorvida H – O – H. A banda de 1377cm-1 é atribuída a 

deformação angular das ligações CH. A banda de 1076cm-1 é atribuída ao 

estiramento da ligação do grupo éter. Na banda de 1041cm-1 é atribuída ao 

estiramento de ligação C-O de álcool. Na banda de 930cm-1 é característica da 

ligação 3,6 anidro galactose. 

 

Figura 32 – FT – IR do ágar puro 

 

Fonte: Autor. 
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5.1.4 Difração de Raios-X 

 

Foi efetuada a análise de difração de raios-x (DRX) com o ágar puro onde 

constatou-se que o mesmo é um polímero semicristalino apresentando baixa 

intensidade de picos em 2 θ, exceto no primeiro pico centrado em 13,8º mais estreito 

e intensidade menor que o segundo centrado em 17,9º mais largo e com intensidade 

maior. 

 

Figura 33 – Difratograma do ágar 

 
Fonte: Autor. 

 

5.2 Caracterização da Xantana 

 

Nos eletrólitos poliméricos géis (EPGS) deste trabalho, utilizou-se também a 

goma xantana (Sigma-Aldrich). A análise térmica, a espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FT-IR) e a difração de raios X (DRX) foram 

empregadas para a sua caracterização. 
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5.2.1 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

As características funcionais de xantana podem ser observadas através de 

sua análise termogravimétrica a qual mostra a sua temperatura de degradação, a 

sua capacidade higroscópica e os teores de cinza, como pode-se constatar través 

da figura 28. As curvas do TGA da amostra da xantana pura, mostra inicialmente 

uma perda de 12,42% relativa a saída de água; esta água pode sair até 

aproximadamente 220ºC, a partir daí, temos o início do processo de degradação da 

amostra começando de forma abrupta com 42,83% de perda de massa e seguindo 

uma degradação de forma quase contínua a partir de 350ºC com uma perda de 

massa de 22,49% até 500ºC. De 500ºC a 600ºC começa a ocorrer a ruptura de 

moléculas de maior massa molar e liberação de materiais voláteis, produzindo uma 

perda de massa de mais 7,2% seguindo mais lentamente com uma perda de 2,77% 

de massa, gerando a partir daí uma perda de 12,29% de cinzas. Ver figura 34. 

 

Figura 34 – Curva Tg e DrTg da amostra Xantana Pura 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 3 – Perda de massa da xantana nos estágios de temperatura de 220ºC a 800ºC. 

1º Estágio 
(220ºC) 

2º Estágio 
(220ºC a 
350ºC) 

3º Estágio 
(250ºC a 
500ºC) 

4º Estágio 
(500ºC a 
600ºC) 

Cinzas (600ºC 
a 800ºC 

12,42% 42,83% 22,49% 9,97% 12,29% 

Fonte: Autor. 

 

5.2.2 Calorimetria Diferencial de Varredura DSC 

 

Na primeira corrida de 20ºC a 120ºC não foi observada a presença de 

efeitos térmicos significativos, demonstrando, portanto, que o sistema baseado em 

xantana pura é predominantemente amorfo. Ver figura 35. Para a xantana pura foi 

efetuada uma segunda corrida para análise DSC, de -100ºC a 100ºC visando a 

determinação da transição vítrea. O gráfico plotado demonstra uma mudança de 

segunda ordem na linha de base, característica da transição vítrea (Tg), onde se 

obteve o valor de -58,56ºC ocorrendo uma retomada da linha de base em -54,85ºC. 

Constatando-se que a Tg foi determinada em -55,03ºC. Ver figura 36. 

 

Figura 35 – Primeira Corrida DSC da Xantana Pura 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 36 – Segunda Corrida DSC da Xantana Pura 

 
Fonte: Autor. 

 

5.2.3 Análise de Espectroscopia de Infravermelho – FT-IR  

 

As Análises FT-IR das amostras de xantana pura foram realizadas em 

aparelho Shimadzu – IRAFFINITY-1, FT-IR com faixa de numero de onda de 7800 a 

350cm-1. Na espectroscopia de FT-IR da goma xantana pode-se observar a banda 

de 3448cm-1 decorrente do estiramento do grupo hidroxila OH oriundo das ligações 

de hidrogênio inter e intramoleculares. Observa-se também banda de 1735,93cm-1 

decorrente do estiramento C=O dos grupos acetatos característicos da goma 

xantana. Em 1620cm-1 observa-se o estiramento do CO-
2 e em 1276cm-1 observa-se 

o estiramento da ligação C-O do éster e em 930cm-1 tem-se a ligação 3,6 anidro 

galactose. Ver figura 37 FT-IR. 
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Figura 37 – Espectroscopia de FT-IR da Xantana Pura 

 
Fonte: Autor. 

 

5.2.4 Difração de Raios-X da Xantana Pura  

 

A análise de difração de raios-x da xantana pura constatou 

semelhantemente a outros polissacarídeos utilizados nesse trabalho que o mesmo é 

um polímero que denota um estado semicristalino apresentando dois lóbulos 

principais, um mais estreito, com máxima intensidade em 2θ grau em 4,48º com 

intensidade 208 e um lóbulo mais largo em 2θ grau 24,76º com intensidade 216. A 

amostra de xantana pura é predominantemente amorfa. 

 

  



80 
 

Figura 38 – DRX da Xantana Pura 

 
Fonte: Autor. 

 

5.3 Caracterização da Gelana 

 

Outro hidrocolóide utilizado neste trabalho foi a goma gelana, produto 

adquirido de CPKelco (USA) Lot 7L7111A. A análise térmica a espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e a difração de raios-x (DRX) 

foram empregadas para a sua caracterização. 

 

5.3.1 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A temperatura de degradação, bem como a capacidade higroscópica da 

gelana pode ser observada através da sua análise termogravimétrica demonstrado 

através da figura 33. 

As curvas TGA da goma gelana mostra no início uma perda de massa de 

17,45% relativa a saída de água da amostra até 125ºC, a partir dai tem-se uma 

perda abrupta de massa relativa a degradação da amostra em torno de 53,69%, 
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continuando esta degradação se estende de forma lenta até 575ºC, a partir dai com 

mais uma perda de massa em torno 23,035% e continuando tem-se mais um evento 

face a saída de materiais voláteis em torno de 650ºC com uma perda de 4,815% de 

massa restando no processo 1,02% de cinzas. Ver figura 39. 

 

Figura 39 – TGA da Gelana Pura 

 
Fonte: Autor. 
 
 
 
Tabela 4 – Perda de massa da xantana nos estágios de temperatura de 125ºC a 800ºC. 

1º Estágio 
(125ºC) 

2º Estágio 
(125ºC a 
275ºC) 

3º Estágio 
(275ºC a 
562ºC) 

4º Estágio 
(562ºC a 
637ºC) 

Cinzas (637ºC 
a 800ºC 

12,42% 42,83% 22,49% 9,97% 12,29% 

Fonte: Autor. 

 

5.3.2 Calorimetria Diferencial de Varredura – DSC 

 

Efetuou-se a análise DSC da gelana pura visando determinar a temperatura 

onde ocorrem as transformações de fase através de perda de ganho de calor. A 

ausência de efeitos térmicos na primeira corrida de 20ºC a 120ºC mostra que o 

sistema baseado em gelana pura é predominantemente amorfa. Ver figura 40. Na 
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corrida de -100ºC a 100ºC, as análises DSC de gelana pura mostram uma mudança 

na linha de base caraterística de transição vítrea (Tg), onde se observa uma 

mudança na linha de base em -50,56ºC, ocorrendo uma retomada em 47,48ºC 

sendo o valor da Tg determinado em -61,75ºC. Ver figura 41. 

 

Figura 40 – DSC da Primeira Corrida da Gelana Pura 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 41 – DSC da Segunda Corrida da Gelana Pura 

 
Fonte: Autor. 

 
 

5.3.3 Análise de Espectroscopia de Infravermelho – FT-IR 

 

Foram efetuadas análises de FT-IR para a goma gelana em aparelho 

Shimadzu IRAFFINITY-1, FT-IR com faixa de numero de onda de 7800 a 350cm-1. 

A banda próxima a 1736cm-1 denota a presença do grupo carbonila 

indicando o estiramento C=O, a banda em 3400cm-1 indica a presença do grupo OH, 

a banda entre 2800 e 3000cm-1 é decorrente do estiramento C-H a banda em trono 

de 1380cm-1 indica a presença do grupo metil – CH3 a banda de 1060 a 1150cm-1 

denota o estiramento do grupo C-O. Ver figura 42. 
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Figura 42 – Espectroscopia de FT-IR da Gelana 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.3.4 Difração de Raios-X 

 

Foi efetuado a análise de Difração de Raios-X (DRX) da gelana pura, os 

resultados mostraram-se parecidos com o ágar e a xantana e como a grande 

maioria dos polímeros naturais apresentando baixa intensidade de picos em 2θ, 

exceto no primeiro pico centrado em 8,54º de intensidade 268 mais estreito e outro 

mais largo em 20,88º de intensidade 288 (Ver figura 43). 
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Figura 43 – DRX da Gelana Pura 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4 Caracterização de Blendas Ágar-Xantana e Ágar-Gelana 

 

Como o Objetivo deste trabalho é a produção de blendas ágar-xantana e 

blendas ágar-gelana procurou-se estudar as características destas macromoléculas 

naturais para a obtenção de novos sistemas de conduções iônicas com resultados 

tão promissores quanto os apresentados na literatura para macromoléculas naturais. 

 

5.4.1 Caracterização da Blenda Ágar-xantana com Doadores de 

Prótons 
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5.4.1.1  Análise Térmica DSC dos Eletrólitos Poliméricos de Blendas 

Ágar-Xantana com Doadores de Prótons 

 

O Processamento das informações decorrente das análises térmicas 

propiciaram informações concernentes às características físicas dos polímeros em 

estudo, no caso das blendas ágar com xantana. Varias técnicas são utilizadas na 

caracterização térmica destes polímeros, entre elas o TGA, DSC e outros. Durantes 

esta caracterização iremos nos ater à técnica DCS que nos permite determinar as 

temperaturas de transformações de fases, as quais são determinadas através de 

perda e ganho de calor. A justificativa pelo uso da técnica DSC é a temperatura de 

transição vítrea (Tg), cuja mudança no seu valor pode levar ao aumento ou 

diminuição da condutividade iônica. 

Mantendo-se constante o ágar, verifica-se através das figuras 39, 40 e 41 

que o resultado das análises DSC das amostras R4PL02 com 1,25% em peso de 

xantana, R4PL04 com 2,65% em peso de xantana e R4PL08 com 4,34% de 

xantana, leva a constatar que o aumento da porcentagem em peso de xantana na 

blenda promove a diminuição da Tg, isso se deve a movimentação das cadeias 

poliméricas, passando do estado vítreo para o estado visco-elástico, o aumento da 

xantana aumenta a fração amorfa do sistema, devido ao aumento do volume livre da 

cadeia polimérica. Porém quando ocorre o excesso de xantana a Tg aumenta. O 

excesso de xantana juntamente com sua viscoelasticidade característica propicia a 

formação de agregados iônicos, prejudicando a mobilidade dos íons na matriz para 

esse tipo de blenda. 
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Figura 44 – DSC da R4PL02 com 1,25% de xantana 

 
Fonte: Autor. 
 
 

 
Figura 45 – DSC da R4PL4 com 2,65% em peso de xantana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 46 – DSC da R4PL08 com 4,34% em peso de xantana 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.1.2  Difração de Raios-X 

 

A Análise DRX das blendas R4PL02 com 1,25% em peso de xantana e 

R4PL07 com 3,5% em peso de xantana mostram curvas de aspectos semelhantes 

com baixa cristalinidade. Para R4PL02 com 2θ igual a 21,56º temos uma intensidade 

mais destacada em 488 e R4PL07 em 2θ igual 21,38º observa-se uma intensidade 

maior de 524 (Ver figura 47), tendo nos dois casos a presença de estruturas amorfas 

em sua maioria. 
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Figura 47 – DRX de Blendas Ágar-xantana (CH3COOH) R4PL02 1,25% em peso de Xantana 
R4PL07 3,5% em peso de Xantana. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.4.1.3  Espectroscopia de (FT-IR) de blendas ágar-xantana com 

CH3COOH 

 

A análise dos espectros do infravermelho do FT-IR de blendas ágar-xantana 

com doadores de prótons, mostram características dos filmes R4PL02 e R4PL05. 

Em todos os espectros nota-se a banda larga entre 3500 e 3100 cm-1 característica 

de estiramento dos grupos hidroxila OH em ligações de hidrogênio entre moléculas 

de Álcool encontradas em polissacarídeos (MOTHÉ; CORREIA, 2002). 

As bandas encontradas na região entre 3000 e 2840 cm-1 deve-se ao 

estiramento da ligação C-H. Entre 1730 a 1710 cm-1 é observada uma banda 

característica do estiramento da carbonila (C=O) de ésteres, ácidos carboxílicos, 

aldeídos e cetonas (FARIA et. al., 2007). 

Observa-se também a banda entre 1320 e 1210 cm-1 característica do 

estiramento CO de ácidos carboxílicos (SILVERSTEIN; KIEMILE, 2006). 
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1639cm-1 é a banda atribuída a água adsorvida H-O-H. A banda de 1070cm-1 

a 930cm-1 é atribuída a 3,6 anidrogalactose. 

Pode-se observar analisando os gráficos FT-IR do ágar puro, da xantana 

pura e das blendas o aparecimento de bandas nas blendas que não existiu nas 

amostras puras e bandas que existiu nas amostras puras e que não apareceram nas 

blendas. Isto é devido ao fato de que quando dois ou mais polímeros são misturados 

ocorrem alterações em picos característicos como reflexo das interações físicas e 

químicas, o que indica a existência de boa miscibilidade entre o ágar e a xantana, 

provavelmente causado pela formação de ligação do hidrogênio intermolecular entre 

o ágar e xantana. 

 

Figura 48 – Espectroscopia de FT-IR do Ágar Puro 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 49 – Espectroscopia de FT-IR da Xantana Pura 

 
Fonte: Autor. 
 
 
 
Figura 50 – FT-IR da Blenda Ágar-xantana com doador de prótons R4PL02 com 1,25% em peso 

de xantana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 51 – FT-IR da Blenda Ágar-xantana com doador de prótons R4PL05 com 3,16% em peso 

de xantana 

 
Fonte: Autor. 
 
 

5.4.1.4 Análise por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica de 

ágar-xantana com CH3COOH 

 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) através dos gráficos de 

Nyquist pode fornecer informações sobre a natureza elétrica do eletrólito, bem como 

o valor de sua condutividade elétrica ζ (Sigma). Nesse trabalho obteve-se o 

diagrama de Nyquist para as amostras R4PL01, R4PL02, R4PL03, R4PL05 e 

R4PL08. Essas amostras correspondem a blendas de ágar-xantana com doadores 

de prótons na temperatura ambiente. Através dessas análises foram obtidos dados 

como:  

 Resistência ôhmica do eletrólito (RΩ); 

 Resistência de polarização (Rp); 

 Capacitância da dupla camada (C) 

 Condutividade (ζ) 
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A partir desses dados analisou-se o efeito da porcentagem em peso de 

xantana na blenda ágar-xantana.  

O diagrama de Nyquist das amostras com diferentes porcentagem em peso 

de xantana é mostrado na figura 47. Através do plano de Nyquist, onde na ordenada 

encontramos os valores de -Z” no eixo complexo e Z’ no eixo real. A capacitância é 

obtida através da relação da máxima frequência do semicírculo da curva de Nyquist 

o que corresponde ao ponto máximo da parábola com a resistência de polarização. 

As relações a seguir podem ser utilizadas.  

 

  
 

   
     

 

       
               (38) 

 

Sendo: 

  = Condutividade Elétrica em S.cm-1 

  = Espessura em cm 

A = Área em cm2 

   = Resistência em Ohms 

C = Capacitância em Faraday 

  = Frequência em Hertz 

  



94 
 

Figura 52 – Condutibilidade das blendas ágar-xantana com doadores de prótons no plano 
complexo de Nyquist 

 
Fonte: Autor. 

 

Pela análise do gráfico pode-se constatar que R4PL01 com a porcentagem 

em peso de xantana 0,6%, obteve-se um ζ = 1,8508x10-5S.cm-1. Para o R4PL02 

com uma porcentagem em peso de xantana de 1,25%, obteve-se um ζ = 3,0601x10-

5S.cm-1. Para o R4PL03 com a porcentagem em peso de xantana de 2,20%, obteve-

se um ζ = 3,2673x10-5S.cm-1. Em R4PL05 com a porcentagem em peso de xantana 

de 3,16% obteve-se um ζ = 3,3353x10-5S.cm-1. Para R4PL08 com 4,34% em peso 

de xantana, obteve-se um ζ = 1,4887x10-5S.cm-1. 

De acordo com a literatura, valores de condutividade para eletrólito 

polimérico sólido a temperatura ambiente está situado entre 10-8S.cm-1 e 10-5S.cm-1 

(GRAY, 1997). 
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Tabela 5 – Valores de Condutividade Iônica para blendas Ágar-Xantana (CH3COOH) com 
diferentes porcentagem em peso 

Eletrólito 
Condutividade Iônica à 

temperatura ambiente (S/cm) 

Porcentagem em Peso 

de Xantana 

R4PL01 1,8508x10-5S.cm-1 0,61 % 

R4PL02 3,0601x10-5S.cm-1 1,25 % 

R4PL03 3,2673x10-5S.cm-1 2,20 % 

R4PL05 3,3353x10-5S.cm-1 3,16 % 

R4PL08 1,4887x10-5S.cm-1 4,34 % 

Fonte: Autor 

No geral observa-se que aumentando a quantidade de xantana, ocorre um 

aumento da condutividade, mostrando que a xantana está ajudando na solvatação 

dos íons, porém, acima de 4,34% em peso de xantana as amostras começam a 

apresentar uma pequena queda na condutividade devido a perda do seu caráter 

filmógeno apresentando aspecto de gel com uma forte agregação iônica dificultando 

a mobilidade dos íons na matriz, evidenciando que a melhor concentração de 

xantana para esse tipo de blenda não deve ultrapassar 4,34% em massa de 

xantana. 

 

5.4.1.5  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Efetuou-se a caracterização da superfície dos filmes com doadores de 

prótons de blenda ágar-xantana com o MEV objetivando visualizar a morfologia das 

blendas. 

Através das Figuras 49 a 52 observam-se as superfícies das amostras 

contendo diferentes teores de xantana em peso com concentração dos demais 

componentes da blenda fixa. Nas micrografias com aumento de 1000x, foi possível 

verificar que os filmes apresentaram-se bastante homogêneo e uniforme. Na blenda 

R4PL04 apresentou-se algumas fissuras decorrente da montagem no porta amostra. 

Estes eletrólitos demonstraram uma boa aderência ás superfícies tanto ao metal 

quanto em vidro. Possuem boa estabilidade quando expostos ao ar ambiente como 

também boa transparência. 
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Figura 53 – Micrografia eletrônica da blenda R4PL02 com 1,25% em peso de xantana 

  
Fonte: Autor. 
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Figura 54 – Micrografia eletrônica da blenda R4PL03 com 2,4% em peso de xantana  

 
Fonte: Autor. 
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Figura 55 – Micrografia eletrônica da blenda R4PL04 com 2,9% em peso de xantana  

 
Fonte: Autor. 
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Figura 56 – Micrografia eletrônica da blenda R4PL05 com 3,1% em peso de xantana 

  
Fonte: Autor. 
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5.4.2 Caracterização da Blenda Ágar-xantana Tendo Como Fonte de 

Íons o Perclorato de Lítio (LiClO4) 

 

5.4.2.1  Análise Térmica DSC dos Eletrólitos Poliméricos das 
Blendas Ágar-xantana com (LiClO4) 

 

O Aumento em peso de xantana na blenda ágar-xantana com LiClO4, 

independente de garantir a estrutura predominantemente amorfa dos filmes da 

blenda, favorece a diminuição da temperatura de transição vítrea (Tg) conforme 

observa-se nas Figuras 53 a 55. As análises DSC para as blendas ágar-xantana 

com LiClO4 mostram mudanças na linha de base característica da Tg. Na Figura 53, 

em R5PL02 com 1,25% em peso de xantana, obteve-se uma alteração na linha de 

base em -23,97°C com a retomada desta linha em -20,69°C, determinando uma Tg 

em -22,59°. Na Figura 54, em R5PL06 com 3,33% em peso de xantana uma 

mudança na linha de base em -33,92°C e logo após em -30,66 uma retomada desta 

linha com a Tg estabelecida em -32,42°C. Na Figura 55, em R5PL08 com 4,34% em 

peso de xantana observa-se uma alteração na linha de base em -77,54°C com a 

retomada da linha de base em -74,85°C, com a Tg estabelecida em -75,94°C. Se 

observando com isso, que o aumento em peso de xantana na blenda leva a 

diminuição da Tg. 

 

Tabela 6 – Valor de xantana em peso em relação a transição vítrea 

Blendas Xantana Tg 

R5PL02 1,25% - 22,59ºC 

R5PL06 3,33% - 32,42ºC 

R5PL08 4,34% - 75,94ºC 
Fonte: Autor. 
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Figura 57 – Análise DSC da blenda R5PL02 com 1,25% em peso de xantana 

 
Fonte: Autor. 

 
Figura 58 – Micrografia eletrônica da blenda R5PL06 com 3,33% em peso de xantana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 59 – Micrografia eletrônica da blenda R5PL08 com 4,34% em peso de xantana 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.2.2  Difração de Raios-X das Blendas Ágar-Xantana Tendo como 
Fonte de Íons o LiClO4 

 

As análises anteriores de DRX do ágar e da xantana mostraram-se materiais 

de baixa cristalinidade, nas análises DRX das blendas ágar-xantana com ácido 

acético (CH3COOH) observou-se também materiais de baixa cristalinidade. Nas 

blendas ágar-xantana com perclorato de lítio constatou-se uma DRX exibindo 

também baixa cristalinidade. 

As amostras das blendas ágar-xantana R5PL03 revelaram banda difusa 

centrada em 2θ=21,64° com intensidade 302. A amostra R5PL06 apresentou 

também uma banda difusa centrada em 2θ=21,34° com intensidade 278 e a Amostra 

R5PL08 apresentou uma banda difusa centrada em 2θ=21,48° com intensidade 358. 

A apresentação de bandas difusas nestas blendas deve-se ao fato da baixa 

cristalinidade tanto do ágar quanto da xantana, como também devido à adição de 

plastificantes, o qual provavelmente efetua a quebra de Hidrogênio intermoleculares 

responsáveis em grande parte pela cristalinidade desses materiais. 

 



103 
 

Figura 60 – DRX de Blendas Ágar-Xantana com Perclorato de Lítio 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.4.2.3  Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR) da blenda ágar-
xantana com LiClO4 

 

Os espectros exibidos nas análises de FT-IR das blendas de ágar-xantana 

com íons de LiClO4 mostram as características dos filmes R5PL06 e R5PL07. Nos 

espectros mostrados nas figuras 57 e 58, nota-se a banda entre 3500cm-1 e 3100cm-

1 devido ao estiramento do grupo hidroxila (OH) em ligações de hidrogênio entre 

moléculas de álcool em polissacarídeos (Mothé; Correia, 2002). 

As bandas de 3000cm-1 a 2840cm-1 são características do estiramento das 

ligações C-H. Observa-se entre 1730cm-1 a 1710cm-1 o estiramento do grupo 

carbonila (C=O) de ésteres, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetona (FARIA et. al., 

2007). 

A banda entre 1320cm-1 e 1210cm-1 é devido ao estiramento do grupo CO 

de ácidos carboxílicos (Silverstein; Kiemile, 2006). 

A água adsorvida H-OH é observada na banda de 1639cm-1. 
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Em 1070cm-1 a 930cm-1 encontramos a banda devida á 3,6 anidro-

galactose. 

O aumento de xantana de 2,6% em peso em R5PL06 para 3,33% em peso 

de xantana em R5PL07 muda a transmitância e efetua o desaparecimento de 

bandas que existiam no ágar e na xantana, assim como fez aparecer bandas nas 

blendas que não existiam nem no ágar nem na xantana, o que é um indicativo de 

boa miscibilidade entre o ágar e a xantana.  

 

Figura 61 – Espectroscopia de FT-IR da blenda ágar-xantana R5PL06 com LiClO4 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 62 – Espectroscopia de FT-IR da blenda ágar-xantana R5PL07 com LiClO4 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.2.4  Análise por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 
das Blendas Ágar-xantana com Perclorato de Lítio (LiClO4) 

 

Nas análises de EIS através dos gráficos de Nyquist obtivemos informação 

sobre a natureza elétrica do eletrólito, bem como, o valor da sua condutividade 

elétrica ζ (sigma). Obteve-se o diagrama de Nyquist para as blendas R5PL01 com 

0,64% em peso de xantana, R5PL02 com 1,25% em peso de xantana, R5PL03 com 

2,20% em peso de xantana e R5PL07 com 3,33% em peso de xantana. Pôde-se 

observar que o aumento da xantana em peso nas blendas propiciou o aumento da 

condutividade conforme demonstra a Tabela 7. 
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Tabela 7 – Valores de Condutividade Iônica para blendas Ágar-Xantana com doadores de íons 
de perclorato de lítio (LiClO4)  

Eletrólito 
Condutividade Iônica à 

temperatura ambiente (S/cm) 

Porcentagem em Peso 

de Xantana 

R5PL01 1,6764x10-5S.cm-1 0,64 % 

R5PL02 2,1558x10-5S.cm-1 1,25 % 

R5PL03 2,6156x10-5S.cm-1 2,20 % 

R5PL07 7,3704x10-5S.cm-1 3,33 % 

Fonte: Autor. 

 

No caso de R5PL07 com doadores de íons de LiClO4 e 3,33% em peso de 

xantana, constata-se ainda uma condutividade iônica bastante aumentada em 

relação a R4PL08, blendas com doadores de prótons CH3COOH que com 4,34% em 

peso exibiu uma condutividade iônica de apenas 1,4887x10-5S.cm-1, a condutividade 

iônica de 7,3704 x10-5S.cm-1 em R5PL07 deve-se por certo, à maior mobilidade dos 

íons lítio na matriz polimérica. 

 
 

Figura 63 – Condutividade iônica das blendas ágar-xantana com íons de LiClO4 no Plano 
Complexo de Nyquist. 

 
Fonte: Autor. 
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5.4.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A análise das micrografias das blendas ágar-xantana com doadores de íons 

de LiClO4, mostra que os filmes apresentam uma boa uniformidade e caráter 

bastante maleável sem presença de cristais resultando em filmes 

predominantemente amorfos. As amostras com maior concentração de xantana, 

parecem ser mais flexíveis, o que é evidenciado através de ondulações nos filmes, o 

que também é um indicador de boa aderência dos filmes ao substrato. 

Todos os filmes apresentaram-se bem homogêneo e com aspecto de boa 

plasticidade. Nas micrografias de R5PL01, R5PL03, R5PL05 com porcentagem em 

peso de 0,61%, 2,20%, 2,66% respectivamente observa-se uma boa 

homogeneização evidenciando uma boa compatibilização da xantana com o ágar e 

com o sal de perclorato de lítio (LiClO4). Em R5PL08 observa-se a formação de 

ondulações devido ao aumento da xantana em peso (4,34%) com maior aumento da 

aderência ao substrato. 
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Figura 64 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-xantana R5PL01 com 0,61% em peso de 
xantana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 65 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-xantana R5PL03 com 2,20% em peso de 
xantana  

 
Fonte: Autor. 
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Figura 66 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-xantana R5PL05 com 2,66% em peso de 
xantana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 67 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-xantana R5PL08 com 4,34% em peso de 
xantana 

 
Fonte: Autor. 
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5.4.3 Caracterização da blenda ágar-gelana com doadores de 
prótons (CH3COOH) 

 

5.4.3.1  Análise térmica DSC dos eletrólitos poliméricos de blenda 
ágar-gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 

Foi efetuada a análise térmica (DSC) para as blendas R6PL01 com 1,78% 

em peso de gelana e R6PL08 com 9,91% em peso de gelana (Figuras 64 e 65), 

estas amostras apresentaram mudanças na linha de base relacionado com a 

transição vítrea (Tg). Em R6PL01 observa-se uma mudança de linha de base entre -

44,97ºC e -42,38ºC com uma Tg determinada em aproximadamente -43,76ºC. O 

efeito das estruturas da gelana no ágar provoca em R6PL01 uma diminuição na Tg 

da blenda, aumentando a movimentação das cadeias poliméricas passando do 

estado vítreo para o viscoelástico, a uma temperatura mais baixa, 

consequentemente melhorando a sua condutividade o que é constatado nas 

análises gráficas de Nyquist. O aumento da gelana em peso aumenta a fração 

amorfa do sistema. Em R6PL08 observa-se o aparecimento de mudanças da linha 

de base relacionadas com a transição vítrea Tg em -62,30ºC com retorno a linha de 

base em -59,41ºC, sendo a Tg determinada em aproximadamente -60,71ºC. O 

aumento da gelana em peso em R6PL08 de 9,91% propiciou nesta blenda uma 

diminuição da Tg, influenciando o seu estado visco-elástico, intensificando sua 

condutividade conforme pode-se constatar no diagrama complexo de Nyquist (Figura 

69). O que concorreu para um maior aumento da condutividade iônica (Figuras 64 e 

65). 
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Figura 68 – Análise térmica DSC da blenda ágar-gelana R6PL01 

 
Fonte: Autor. 

 
Figura 69 – Análise térmica DSC da blenda ágar-gelana R6PL08 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 8 – Influência da porcentagem da gelana e da Tg na condutividade 
Blenda Gelana Tg Condutividade 

R6PL01 1,78% -43,76ºC 1,3845 x10-5S.cm-1 

R6PL08 9,91% -60,71ºC 7,8009 x10-5S.cm-1 

Fonte: Autor. 

 

5.4.3.2 Difração de Raios-X das blendas ágar-gelana tendo como 
doadores de prótons ácido acético (CH3COOH) 

 

As análises DRX das blendas ágar-gelana com doadores de prótons, 

revelaram bandas difusas de baixa cristalinidade, característica do ágar e da gelana, 

conforme consta na literatura da maioria das macromoléculas naturais. 

Conforme verifica-se no gráfico da Figura 66, em R6PL02 tem-se o 

aparecimento de picos difusos em 2θ=20,90º com intensidade de 422 e a presença 

de ombros mais largos em 2θ=32,72º com intensidade de 246. Em R6PL03 observa-

se um pico de fluxo em 2θ=19,92º com intensidade de 378 com ombros mais largos 

em 2θ=35,32º com intensidade de 208. Em R6PL06 encontramos picos difusos em 

2θ=19,82º com intensidade de 540 com ombros mais largos em 2θ=34,90 com 

intensidade de 270. 

Pode-se observar que o aumento da gelana em peso concorre para uma 

maior perda de cristalinidade das amostras, consequentemente um maior estado 

amorfo, ocorrendo uma desarrumação das cadeias lineares para aumentar a energia 

livre do sistema, o que levará a um aumento da condutividade conforme pode-se 

constatar com as análises de Nyquist. 
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Figura 70 – DRX de blendas ágar-gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 

Fonte: Autor. 

 

5.4.3.3  Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR) das blendas ágar-
gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 

Através dos gráficos das figuras 67 e 68, podem-se observar os espectros 

de FT-IR para as blendas de ágar-gelana com doadores de prótons (CH3COOH) nas 

blendas R6PL04 e R6PL08. A banda larga entre 3500cm-1 e 3100cm-1 é verificada a 

característica de estiramento dos grupos hidroxila OH de ligações de hidrogênio 

entre as moléculas de álcool encontradas em polissacarídeos (MOTHÉ, CORREIA, 

2002). De 3000cm-1 a 2840cm-1 encontra-se as bandas características do 

estiramento das ligações C-H. Entre 1730cm-1 a 1710cm-1 observa-se o estiramento 

do grupo carbonila (C=O) de ésteres, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetona (FARIA 

et al., 2007). A banda entre 1320cm-1 a 1210cm-1 deve-se ao estiramento do grupo 

CO de ácidos carboxílicos (SILVERSTEIN; KIELMILE, 2006). A banda de 1639cm-1 

deve-se a água adsorvida H-O-H. Entre 1070cm-1 a 930cm-1 encontramos a banda 

característica da 3,6 anidrogalactose. 
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É verificado que o aumento em peso de gelana de 4,34% em R6PL04 para 

9,91% em peso em R6PL08 muda a transmitância e semelhantemente às blendas 

ágar-xantana efetuam o aparecimento de bandas nas blendas ágar-gelana que não 

existiam nem no ágar nem na gelana, assim como observa-se o desaparecimento de 

bandas que existiam anteriormente no ágar e na gelana devendo isto ao reflexo de 

interações físicas e químicas o que indica a existência de boa miscibilidade entre o 

ágar e a gelana, por certo decorrente de ligações do hidrogênio intermolecular entre 

ágar e gelana, tal qual ocorrem nas blendas ágar-xantana devido a similaridade 

constituintes desses polissacarídeos. 

 

Figura 71 – FT-IR da blenda ágar-gelana com doadores de prótons, R6PL04 com 4,34% em 
peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 72 – FT-IR da blenda ágar-gelana com doadores de prótons, R6PL08 9,91% em peso de 
gelana 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.3.4  Análise por espectroscopia de impedância eletroquímica 
das blendas ágar-gelana com doadores de prótons 

 

A Figura 69 apresenta o diagrama de Nyquist mostrando a condutividade 

iônica das blendas ágar-gelana, onde obteve-se para R6PL01 com a porcentagem 

em peso de gelana de 1,78% uma condutividade de 1,3845x10-5S.cm-1 

prosseguindo-se com o aumento da porcentagem em peso de gelana para 4,34% 

encontrou-se uma condutividade em R6PL04 de 1,9623x10-5S.cm-1, para R6PL06 

com 6,14% em peso, encontrou-se uma condutividade de 2,2143x10-5S.cm-1 e para 

R6PL08 com uma porcentagem peso de 9,91% encontrou-se uma condutividade de 

7,8009x10-5S.cm-1. 

Pode-se constatar a partir daí que o aumento em peso de gelana nas 

blendas está diretamente relacionado ao aumento da condutividade iônica. Verifica-

se também que a resposta, a condutividade iônica das blendas com doadores de 

prótons (CH3COOH) é maior nas blendas ágar-gelana do que nas blendas ágar-

xantana, obteve-se em R6PL08 com máxima concentração de gelana um aumento 

máximo da condutividade, o que não ocorreu com a blenda ágar-xantana que atinge 
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seu máximo de condutividade em R4PL05 com 3,16% em peso de xantana com a 

condutividade de 3,3353x10-5S.cm-1, evidenciando assim que a gelana com 

doadores de prótons (CH3COOH) apresentou uma melhor condutividade iônica. 

Tem-se que ressaltar que há diferenças marcantes em relação ao mecanismo de 

condução. Os portadores de carga nas amostras com ácido acético preferem os 

saltos entre os sítios de complexação (RAPHAEL, E., 2011), provavelmente a 

gelana favorece a uma maior formação de sítios de complexação. 

A tabela 9 mostra os valores de condutividade das blendas ágar-gelana. 

 

Tabela 9 – Valores de Condutividade Iônica para blendas Ágar-gelana com doadores de 

prótons de CH3COOH 

Eletrólito 
Condutividade Iônica à 

temperatura ambiente (S/cm) 

Porcentagem em Peso 

de Gelana 

R6PL01 1,3845x10-5S.cm-1 1,78 % 

R6PL04 1,9623x10-5S.cm-1 4,34 % 

R6PL06 2,2143x10-5S.cm-1 6,14 % 

R6PL08 7,8009x10-5S.cm-1 9,91 % 

Fonte: Autor. 

 

Figura 73 – Condutividade iônica das blendas ágar-gelana com doadores de prótons 
(CH3COOH) no plano complexo de Nyquist 

 
Fonte: Autor. 
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5.4.3.5  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das Blendas 
ágar-gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 

As micrografias em R6PL01 com 1,78% em peso de gelana (Figura 70), 

mostraram-se com grande uniformidade com ausência de cristais conforme atestado 

nas análises DRX resultando em filmes predominantemente amorfos e com boa 

aderência ao substrato. Em R6PL03 com 3,16% em peso de gelana (Figura 71), 

observa-se uma maior ausência de grânulos e maior homogeneidade do eletrólito, 

provavelmente devido a uma boa plasticidade oferecida pela gelana. Em R6PL08 

com 9,91% em peso de gelana (Figura 72), observa-se a presença de ondulações 

distribuídas de maneira irregular que pode ser resultado de uma grande flexibilidade 

indicando um aumento de plasticidade na amostra e conforme é verificado na 

análise DRX verifica-se a ausência de cristais e boa maleabilidade da amostra, 

como também boa aderência ao substrato. 
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Figura 74 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-gelana R6PL01 com 1,78% em peso de 
gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 75 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-gelana R6PL03 com 3,16% em peso de 
gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 76 – Micrografia eletrônica da blenda ágar-gelana R6PL08 com 9,91% em peso de 
gelana com doadores de prótons (CH3COOH) 

 
Fonte: Autor. 
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5.4.4 Caracterização da Blenda ágar-gelana com doadores de íons 
(LiClO4) 

 

5.4.4.1 Análise Térmica DSC dos eletrólitos poliméricos de blenda 
ágar-gelana com doadores de íons (LiClO4) 

 

Os gráficos DSC das Figuras 73 a 75 exibem as características da 

Calorimetria Diferencial Exploratória DSC, para as blendas R7PL01 com 1,78% em 

peso de gelana, R7PL04 com 4,84% em peso de gelana e R7PL08 com 9,83% em 

peso de gelana.  

Em R7PL01 verificou-se uma mudança na linha de base em -27,66ºC e em -

24,12ºC determinando a Tg em -26,26ºC.  

Em R7PL04 com 4,84% em peso de gelana evidenciou-se uma mudança de 

linha de base em -61,76ºC retornando a essa linha em -55,17ºC com a Tg 

determinada em aproximadamente -64,62ºC, o aumento da gelana nessa 

porcentagem em peso provocou uma diminuição na Tg da blenda, 

consequentemente aumentando sua condutividade iônica conforme é evidenciado 

no plano complexo de Nyquist. 

Em R7PL08 com o maior aumento de gelana de 9,82% em peso, observa-se 

uma mudança na linha de base em -66,95ºC tendo a retomada da linha de base em 

-64,67ºC com a Tg determinada em -65,62ºC, nesse caso, o aumento da gelana em 

peso produziu em R7PL08 uma diminuição da Tg da blenda, concorrendo para uma 

maior condutividade, o que é demonstrado no plano complexo de Nyquist 

evidenciando um maior aumento do estado visco-elástico o que propiciou uma maior 

movimentação das cadeias poliméricas. 
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Figura 77 – Análise Térmica DSC da Blenda ágar-gelana R7PL01 com 1,78% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 

 
 
Figura 78 – Análise Térmica DSC da Blenda ágar-gelana R7PL04 com 4,84% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 79 – Análise Térmica DSC da Blenda ágar-gelana R7PL08 com 9,73% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.4.2  Difração de Raios-X das blendas ágar-gelana com íons de 
LiClO4 

 

A análise DRX das blendas R7PL01, R7PL03 e R7PL06 (Figura 76), 

revelaram curvas de aspectos semelhantes com baixa cristalinidade. Observa-se m 

R7PL01 com 2Ɵ=20,6º com intensidade de 430, com ombros menores em 2Ɵ=32,5º 

com intensidade de 224. Em R7PL03 com 2Ɵ=22,5º uma intensidade de 446 com 

ombros menores de intensidade de 236 e em R7PL06 com 2Ɵ=21,34 uma 

intensidade de 618 com ombros em 2Ɵ=32,28º com intensidade de 288. Todas as 

três blendas exibem um DRX compatível com estruturas de baixa cristalinidade, 

amorfa por sua vez, o que não difere dos DRX da maioria dos hidrocolóides. 
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Figura 80 – DRX das Blendas ágar-gelana com LiClO4 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4.4.3  Espectroscopia de FT-IR das blendas ágar-gelana com íons 
LiClO4 

 

As análises de FT-IR das blendas ágar-gelana com íons de LiClO4 mostram 

as características de R7PL04 e R7PL08 nos espectros mostrados nas figuras 77 e 

78. Observa-se as bandas de 3500cm-1  e 3100cm-1, devido ao estiramento do grupo 

hidroxila (OH) das ligações de hidrogênio entre moléculas de álcool em 

polissacarídeos (MOTHÉ, Correia, 2002). 

As bandas de 3000cm-1 e 2840cm-1, deve-se ao estiramento das ligações C-

H. 

Em 1730cm-1ª 1710cm-1, observa-se o estiramento do grupo carbonila (C=O) 

de ésteres, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas (FARIA et al., 2007). 

A banda entre 1320cm-1 e 1210cm-1, deve-se ao estiramento do grupo CO de 

ácidos carboxílicos (Silverstein; Kiemile, 2006). 

Em 1639cm-1 observa-se a ágar adsorvida H-O-H. 

Entre 1070cm-1 a 930cm-1 encontra-se a banda característica das ligações 

anidro-galactose dos polissacarídeos usados no presente trabalho. 
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A boa miscibilidade exibida entre o ágar e a gelana faz desaparecer algumas 

bandas que existiu no ágar e na gelana e faz surgir bandas na blenda que não 

existiam nem no ágar nem na gelana, conforme pode-se constatar nas FT-IR de 

R7PL04 e R7PL08. 

 

Figura 81 – FT-IR da blenda ágar-gelana com LiClO4 R7PL04 com 4,34% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 

 
 

Figura 82 FT-IR da blenda ágar-gelana com LiClO4 R7PL08 com 9,83% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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5.4.4.4  Análise por espectroscopia de impedância eletroquímica 
das blendas ágar-gelana com íons de LiClO4 

 

O diagrama de Nyquist (Figura 79) mostra o comportamento da condutividade 

iônica exibida pelas blendas R7PL01 com 1,78% em peso de gelana, R7PL02 com 

2,29% em peso de gelana, R7PL04 com 4,34% em peso de gelana e R7PL05 com 

4,84% em peso de gelana. 

Estas blendas mostraram respectivamente os valores de condutividade iônica 

de 3,8719x10-5S.cm-1, 4,8903x10-5S.cm-1, 4,8514x10-5S.cm-1 e 6,0485x10-5S.cm-1. 

Fica evidenciado que o aumento em peso de gelana na blenda está 

diretamente relacionado ao aumento da condutividade iônica (Ver Tabela 10). As 

blendas que apresentaram as melhores condutividades iônicas foram as blendas 

ágar-gelana com íons de LiClO4, ficou evidente que com apenas 3,14% em peso de 

gelana, obteve-se uma condutividade iônica à temperatura ambiente de 6,8329 x10-

5S.cm-1 no caso de R7PL06. 

 

 
Figura 83 - Blendas de ágar-gelana com LiClO4 no plano complexo de Nyquist 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 10 – Valores de Condutividade iônica para as blendas ágar-gelana com íons de LiClO4 

Eletrólito 
Condutividade Iônica à 

temperatura ambiente (S/cm) 

Porcentagem em Peso 

de Gelana 

R7PL01 3,8719x10-5S.cm-1 1,78 % 

R7PL02 4,8903x10-5S.cm-1 2,29 % 

R7PL04 4,8514x10-5S.cm-1 4,34 % 

R7PL05 6,0485x10-5S.cm-1 4,84 % 

R7PL06 6,8329x10-5S.cm-1 6,14 % 

Fonte: Autor. 

 

5.4.4.5  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das blendas ágar 
gelana com LiClO4 

 

As micrografias eletrônicas das blendas ágar-gelana com LiClO4 mostraram-

se com boa uniformidade e caráter filmógeno com boa maleabilidade sem presença 

de cristais resultando em filmes amorfos com boa aderência ao substrato. 

Os filmes das blendas R7PL01, R7PL04 e R7PL08 (Figuras 80 a 82), 

mostram uma excelente miscibilidade do ágar com a gelana e o LiClO4. 
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Figura 84 – Micrografia Eletrônica da blenda R7PL01 com 1,78% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 85 – Micrografia Eletrônica da blenda R7PL04 com 4,34% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 86 – Micrografia Eletrônica da blenda R7PL08 com 9,83% em peso de gelana 

 
Fonte: Autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou estudos de eletrólitos sólidos poliméricos à 

temperatura ambiente de blendas ágar-xantana com doadores de prótons 

(CH3COOH), blendas ágar-xantana com íons de perclorato de lítio (LiClO4), blendas 

ágar-gelana com doadores de prótons (CH3COOH), e blendas ágar-gelana com íons 

de Perclorato de lítio (LiClO4). 

Os filmes obtidos das blendas apresentaram-se transparentes, com boa 

aderência e boa homogeneidade. 

Revelou-se que as blendas ágar-xantana com ácido-acético (CH3COOH), com 

diferentes concentrações em peso de xantana, apresentaram estruturas 

predominantemente amorfas, com valores de transição vítrea (Tg) em torno de -

44,90ºC em R4PL02 com 1,25% em peso de xantana, -80,13ºC em R4PL04 com 

2,65 em peso de xantana, e -43,36ºC em R4PL08 com 4,34% em peso de xantana, 

evidenciando-se que o aumento em peso de xantana nas blendas, diminuíram a 

transição vítrea (Tg) até determinada porcentagem em peso, pois a partir de 

R4PL04, a Tg começou a aumentar devido ao excesso de xantana, como em 

R4PL08. 

O manuseio dos filmes obtidos, revelaram boa maleabilidade, e boa aderência 

ao vidro. Os valores de condutividade iônica, variaram de 1,8508x10-5S.cm-1 em 

R4PL01 à 3,3353x10-5S.cm-1 em R4PL05, a partir daí, decresceu como no caso de 

R4PL08, para 1,4887x10-5S.cm-1 o que já era esperado conforme a literatura, devido 

a formação de agregados iônicos, o que dificulta a mobilidade dos íons nas cadeias 

poliméricas. 

Para os filmes ágar-xantana com LiClO4 com diferentes concentrações em 

peso de xantana, apresentaram-se diferentemente das blendas com ácido acético, 

valores da Tg em torno de -22,59ºC para R5PL02 com 1,25% em peso de xantana, -

32,42ºC em R5PL06 com 3,33% em peso de xantana, e -75,94ºC para R5PL08 com 

4,34% em peso de xantana, o que leva a concluir que o aumento de xantana em 

peso, diminui a Tg na blenda ágar-xantana com LiClO4; e mesmo um aumento de 

4,34% em peso de xantana com íons de lítio não prejudicou a mobilidade dos íons, o 

que não aconteceu com a inserção de prótons. 
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Os valores de condutividade iónica, variaram de 1,6764x10-5S.cm-1 em 

R5PL01 com 0,64% em peso de xantana até 7,3704x10-5S.cm-1 em R5PL07 com 

3,33% em peso de xantana, demonstrando-se com isso, que o aumento de xantana 

em peso nas blendas ágar-xantana com LiClO4, estavam diretamente relacionados 

ao aumento da condutividade iônica. 

As blendas ágar-gelana com CH3COOH, revelaram-se transparentes, com 

boa aderência e apresentando boa homogeneidade. 

Revelou-se que as blendas ágar-gelana com CH3COOH, com diferentes 

concentrações em peso de gelana, apresentaram-se semelhantemente às blendas 

ágar-xantana, estruturas predominantemente amorfas, com valores de Tg em torno 

de -43,76ºC para R6PL01 com 1,78% em peso de gelana e -60,71ºC para R6PL08 

com 9,91% em peso de gelana, o que leva a concluir, que o aumento em peso de 

gelana nas blendas ágar-gelana com CH3COOH concorre para o aumento da 

condutividade, sendo que, em R6PL01 obteve-se uma condutividade iônica de 

1,3845x10-5S.cm-1 e na maior concentração em peso de gelana, em R6PL08, uma 

condutividade de 7,8009x10-5S.cm-1. 

Os filmes obtidos nas blendas ágar-gelana com LiClO4 revelaram-se possuir 

boa maleabilidade e boa aderência ao vidro. 

Nas blendas ágar-gelana com LiClO4 com diferentes concentrações em peso 

de gelana, apresentaram-se com estruturas predominantemente amorfas, com 

valores de Tg em torno de -26,26ºC em R7PL01 com 1,78% em peso de gelana a -

65,62ºC em R7PL08 com 9,81% em peso de gelana, levando a concluir, que na 

blenda ágar-gelana com LiClO4, o aumento da gelana em peso está diretamente 

relacionado ao aumento da condutividade iônica conforme observa-se no plano 

complexo de Nyquist. Nas blendas ágar-gelana com LiClO4, os valores das 

condutividade iônica variaram de 3,8719x10-5S.cm-1 em R7PL01 com 1,78% em 

peso de gelana à 6,8329x10-5S.cm-1 em R7PL06 com 6,14% em peso de gelana. 

Das blendas analisadas, as blenas ágar-gelana com LiClO4 foram as que 

apresentaram os melhores resultados de condutividade iônica .  
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ANEXO 

 

Fotografia das blendas em placas de petri: 
 

 
 
Blenda ágar-gelana: 

 


