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RESUMO 
 

(Toledo, P.V.O.) Síntese e aplicações de adsorventes porosos de polissacarídeos. 2021. 246 p. 

Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade 

de São Paulo, São Paulo - Brasil. 

 

Foram produzidos criogéis, sólidos porosos provenientes da liofilização de géis aquosos, a 

partir de quatro polissacarídeos a fim de correlacionar propriedades do polímero (carga, polaridade 

e massa molar) com a estrutura das respectivas matrizes porosas (diâmetro de poro e espessura de 

paredes). Os polissacarídeos escolhidos para este estudo foram carboximetil celulose (CMC, carga 

negativa sobre cadeia lateral curta), goma xantana (carga negativa sobre cadeia lateral longa), hi-

droxipropil metilcelulose (HPMC, anfifílico), e quitosana (carga positiva). Para promover ligações 

cruzadas entre as cadeias poliméricas, foram adicionados aos géis precursores 2.6 x10-4 mol.L-1 de 

ácido cítrico (CITR) e os criogéis foram submetidos à 165 °C por 7’.  

Os criogéis foram caracterizados quanto à sua homogeneidade por meio de ensaios de com-

pressão mecânica (Ɛ), estudos de cinética de sorção de solvente (soluções aquosas e n-hexano) e 

termodinâmica de adsorção de corantes (azul de metileno e rodamina B). A estrutura porosa foi 

investigada com o auxílio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e tomografia computado-

rizada de raios-X de alta definição (TRX) atrelado à programas de quantificação. Para atingir os 

objetivos foram estudados os efeitos do meio precursor (pH e solução binária) sobre a morfologia, 

assim como o efeito da dimensão das amostras (uso de moldes cilíndricos variando o diâmetro de 

2 à 10 mm e a espessura de 1 à 4 mm) e o efeito da tomada de dados (o ponto de vista do MEV e 

os parâmetros de transformação do TRX). 

A fim de promover modificação química nos criogéis de HPMC por via seca, foram adicio-

nados aminoácidos aos géis precursores na concentração de 2.6 x10-4 mol.L-1 (na presença e ausên-

cia de CITR) e os respectivos CG foram submetidos à 165 °C. Devido à natureza química da cadeia 

lateral foram utilizados: ácido glutâmico (GLUT, aminoácido negativo), cisteína (CIST, aminoá-

cido neutro), histidina (HIST, aminoácido positivo), e triptofano (TRIP, aminoácido apolar). Na 

ausência de CITR, não houve reticulação química dos criogéis, e interações apolares favoreceram 

a resistência à compressão: ƐTRIP ≈ ƐCIST ≈ 2 ƐHIST ≈ 2 ƐGLUT. Na presença de CITR, a reticulação 

compete com a fixação, para HPMC-g-CITR-g-TRIP na proporção CITR:TRIP de 1:1 houve fixa-

ção máxima em torno de 33% e teor de gel de 70 %. 

Com os conhecimentos acumulados foi possível desenvolver criogéis sintetizados para apli-

cações específicas com composição complexa. Sistemas multicamadas alternando material nativa e 

material alquilsililados com 1 mm de espessura cada, flotavam em soluções aquosas e em interfaces 

óleo/água absorvendo seletivamente corantes dissolvidos na fase água. Criogéis compósitos com 

nanopartículas de TiO2 se mostraram eficientes adsorventes, fotoativos sobre irradiação à 265 nm, 

propiciando a degradação de azul de metileno e a redução de Cr(VI). 

 

Palavras-chave: materiais porosos, polissacarídeos, aminoácidos, tomografia computadorizada 

por raios-X, materiais adsorventes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

(Toledo, P.V.O.) Synthesis and uses of polysaccharide-based porous sorbents. 2021. 246 p. PhD 

Thesis – Graduate Program in Chemistry. Institute of Chemistry – University of São Paulo, São 

Paulo – Brazil. 

 

Cryogels, porous solids made from freeze-drying of aqueous gels, were based in four distinct 

polysaccharides in order to correlate the polymer properties (such as charge, amphiphilicity and 

molar mass) and the porous material structure (in terms of pore diameter and walls thickness). Due 

to their chemical nature, four polysaccharides were chosen: carboxymethyl cellulose (CMC, nega-

tively charged on short side chain), chitosan (positively charged), hydroxypropyl methylcellulose 

(HPMC, amphiphilic), and xanthan gum (negatively charged on long side chain). Citric acid 

(CITR), a crosslinker, was added to the precursor gel at 2.6 x10-4 mol.L-1 concentration, and the 

respective cryogel was subject to 165 °C for 7’. 

The cryogel pores were characterized in terms of their homogeneity by compression strength 

tests (Ɛ), solvent sorption kinetics (for aqueous solutions and n-hexane), and of dyes sorption ther-

modynamic (for methylene blue and rhodamine B). The porous structure itself was investigated 

using scanning electron microscopy (MEV) and high-resolution computer X-ray tomography 

(TRX) attached to quantification software. To achieve the objectives were studied the effects of 

changes on the aqueous phase of the precursor gel (pH and binary solvent) over the morphology, 

also the effect of samples size (cylindrical forms from 2 to 10 mm in diameter and from 1 to 4 mm 

in height), and the data acquisition (direction in MEV images and image transformation for TRX). 

To modify cryogels of HPMC by one-pot reaction, were added amino acids (AA) to the pre-

cursor gels at 2.6 x10-4 mol.L-1 concentration, in the presence and in the absence of CITR, and 

subject to heat at 165 °C. Due to the nature of the side chain, were used: cysteine (CIST, polar 

neutral), glutamic acid (GLUT, negatively charged), histidine (HIST, positively charged) and tryp-

tophan (TRIP, apolar). In the absence of CITR, chemical linkages were not observed, notably the 

increase in compression modulus (Ɛ) was ought to stronger apolar interactions within the pore walls 

(ƐTRIP ≈ ƐCIST ≈ 2 ƐHIST ≈ 2 ƐGLUT). In the presence of CITR the crosslinking competed with fixation, 

to HPMC-g-CITR-g-TRIP on the molar proportion CITR:TRIP of 1:1 there was fixation around 

33% with gel content of 70%. 

The comprehension about the relationship between synthesis parameters and structure al-

lowed the development of CG with complex composition for specific application. “Janus cryogels” 

and multilayered CG were made of 1 mm layers of native cryogel and alkylsililated cryogel attached 

alternately. Due to the hydrophobic portion, Janus CG could float in aqueous solutions or at oil/wa-

ter interfaces and absorbed selectively dyes dissolved in distinct phases of oil-water mixtures. Com-

posite cryogels containing TiO2 led to efficient photocatalytic adsorbents under 265 nm light to-

wards methylene blue degradation and Cr(VI) reduction.  

 

Keywords: porous materials, polysaccharides, amino acids, X-ray computed tomography, adsor-

bent materials. 
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1. Introdução 
 

1.1.  Carboidratos e Polissacarídeos 
 

Carboidratos, como o nome diz, são compostos químicos de fórmula geral (CH2O)n devido à 

sua síntese ocorrer por reação de condensação de moléculas de água e compostos redutores de 

carbono durante o metabolismo de seres autótrofos (através dos processos de fotossíntese e 

quimiossíntese). Como são produto de condensação de água, os carboidratos são solúveis em 

meio aquoso em uma ampla faixa de concentração devido à formação de ligações polares com 

o solvente. À medida que a cadeia carbônica se prolonga, os carboidratos apresentam isomeria 

funcional entre uma forma aldólica (função aldeído no C1) e uma forma cetólica (função cetona 

no C2), além de diversos enantiômeros dependendo da direção de entrada durante condensação 

da cadeia (até 2(n-2) enantiômeros). Para manter a solubilidade em água, carboidratos acima com 

5 (pentoses) e 6 carbonos (hexoses) tendem a sofrer condensação entre a carbonila e uma hi-

droxila terminal formando heterociclos de 5 (furanoses) ou 6 átomos (piranoses).[1] 

Carboidratos com a função metabólica de fonte/reserva primária de carbono, caracterís-

tica não exclusiva às hexoses, recebem a denominação específica de açúcares ou sacarídeos, 

numa referência à sacarose (dímero de frutose e hexose).[1] A condensação de sacarídeos ocorre 

em duas orientações específicas, ligações α dispõem as hexoses em planos paralelos, enquanto 

ligações β dispõem as hexoses em planos ortogonais. A cadeia principal do polissacarídeo 

(PSC) apresenta três hidroxilas livres por hexose, possibilitando a aquisição de cadeias laterais. 

O rearranjo espacial da cadeia principal e das cadeias laterais concedem aos PSC multiplicidade 

química a partir de um número pequeno de substratos.[2] Assim como outros polímeros, as pro-

priedades de uma solução de PSC dependem da massa molar, concentração de polímero e com-

posição das cadeias laterais em relação à polarizabilidade do solvente, força iônica e ao pH do 

meio, impactam diretamente a solubilidade da macromolécula. Em água, o PSC tende a se as-

sociar através de ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas favorecidas pelo aumento de 

entropia das moléculas de água responsáveis pela solvatação. 

No universo de PSC alguns materiais destacam-se pela importância econômica e pela 

disponibilidade de exploração. A celulose, por exemplo, é um PSC estrutural formador de pa-

rede celular vegetal, constituída como poli(β-(1,4)-D-glicopiranose) com fórmula molecular 

(C6H10O5)n. A amilose, por outro lado, é um polímero de reserva energética de vegetais, cons-

tituída como poli(α-(1,4)-D-glicopiranose) com mesma fórmula molecular da celulose, 

(C6H10O5)n.
[1; 3] Além de macromolécula estrutural e de reserva, destacam-se aplicações de PSC 
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complexos como modificadores reológicos (carrageninas), umectantes (galactomananas), e mo-

léculas de preenchimento (pectinas). Alguns PSC possuem todas as funções listadas, ao exem-

plo da goma xantana (GX).[4; 5] 

Apesar da abundância, da biocompatibilidade e da versatilidade, em muitos casos o uso 

de PSC brutos é complexo e mesmo inviável. Por exemplo, a quitina é principal formadora do 

exoesqueleto de crustáceos, entretanto, a quitina constituída como poli(β-(1,4)-D-n-acetilglico-

samina) é pouco solúvel em água.[6] Mesmo a celulose, solúvel em meio aquoso alcalino, não 

existe na natureza em sua forma pura, o que demanda um processo custoso de separação de 

lignina, hemicelulose e amilopectinas.[7] Utiliza-se a substituição dos grupos funcionais da ca-

deia principal de modo a melhorar o processamento de um PSC em produtos de interesse,[8; 9] 

em consequência disto, as características do ambiente químico no qual o PSC está inserido 

influenciam na sua funcionalidade. 

Devido à composição e a geometria das ligações glicosídicas, vários polissacarídeos ad-

quirem conformações específicas em solução dependendo das condições de temperatura, de 

força iônica e pH de solução apresentando comportamento reológico diferenciado.[4; 5] Confor-

mações que variam entre o novelo gaussiano, condição na qual a interação entre a macromolé-

cula-solvente é pouco favorecida em relação às interações intermoleculares, formas livres, con-

dição na qual a interação intermoleculares e macromolécula-solvente encontram-se na mesma 

faixa de intensidade. Consequentemente, a molécula tende a minimizar seu raio de giração no 

novelo gaussiano, e a maximizar seu raio de giração nas formas livres, destacando-se a confor-

mação helicoidal quando as cadeias laterais de PSC apresentam afinidade/repulsão maior pelo 

solvente do que a cadeia principal.[5] 

Conformações isoladas são raras, sendo necessário utilizar concentrações baixas de polí-

mero para contornar interações de van der Waals e adicionar eletrólito para blindar interações 

eletrostáticas entre cadeias, caso o PSC. Na maior parte dos ambientes químicos, PSC amorfos 

em solução formam longas redes pela interação física entre cadeias em meio ao solvente, “géis” 

segundo a definição do IUPAC Compendium of Chemical Terminology (The “Gold Book”).[10] 

Esses compostos agem como espessantes, texturizantes e estabilizantes em diversas aplicações, 

recebendo o nome genérico de hidrocoloides em alimentos e em soluções industriais.[11; 12] Para 

esta tese foram escolhidos quatro PSC modelo: carboximetil celulose (CMC), goma xantana 

(GX), hidroxipropil metilcelulose (HPMC), e quitosana (QUI), cujas estruturas químicas são 

mostradas na figura 1. 
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Figura 1. Estrutura química dos PSCs utilizados: (a) CMC ou HPMC, cadeia da celulose principal de celulose 

com substituições características de cada éter; (b) QUI, constituída por glicosaminas acetiladas e deacetiladas; 

(c) GX, contendo um grupo acetato na manose intermediária e um grupo piruvato na manose terminal. 

 

 

 

 

  

São PSC que refletem os diferentes tipos de interação química: (i) Os grupos glicosamina 

deacetilados concedem carga positiva e solubilidade em água, definindo as características de 

QUI.[6] (ii) Os grupos carboxila presentes na CMC concedem densidade de carga negativa à 

cadeia principal conforme o grau de substituição (DS),[13] opondo-se a QUI. (iii) Os HPMC são 

ésteres de celulose solúveis em meio aquoso com características anfifílicas dependendo do grau 

de substituição relativa dos grupos metil (DS, hidrofóbico) e grupos hidroxipropil (MS, hidro-

fílico).[14] (iv) A GX é um poliânion em pH maior que 4.5, com cadeias laterais volumosas que 

garantem uma distribuição de carga.[15] 

A GX é um produto de fermentação de bactérias da espécie Xanthomona campestris, 

aprovada para consumo humano desde a década de 1960, e presente em formulações alimentí-

cias, farmacológicas e de fluidos industriais.[4] Características provenientes da função biológica 

da GX, como estabilidade em ampla faixa de pH, elevada afinidade com água, e baixa toxici-

dade, tornam esse PSC substrato adequado para aplicações com alto valor agregado na área 

médica.[15] A presença de uma molécula de ácido gulurônico e de grupos piruvato ligados à 

manose terminal deixam a cadeia lateral da GX parcialmente negativa dependendo do pH e da 

conformação do polissacarídeo em solução.[11] 

As propriedades da GX serão muito dependentes do processo de biossíntese, para tanto, 

foi introduzido o CMC para fins de comparação. Dentro do processo de Williamson, onde polpa 

(a) 

(c) (b) 
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de celulose ativada com hidróxido de sódio (álcali-celulose, condição na qual as ligações de 

hidrogênio celulose-solvente são mais favoráveis do que as ligações de hidrogênio celulose-

celulose e o PSC intumesce) reage em meio hidroalcóolica com cloroacetato de sódio ou ácido 

cloroacético, pode-se controlar tanto a massa molar (MM) quanto o DS.[13; 16] Quanto maior o 

DS, maior será a carga residual sobre a cadeia do polissacarídeo advinda dos grupos carboxila 

e consequentemente maior será complexidade das interações solvente-polissacarídeo.[13] 

Similarmente à CMC, a síntese de HPMC pode ser concede propriedades bem controladas 

e diversificadas aos produtos. Nele é adicionado cloreto de metila à álcali-celulose (primeiro 

substituinte define o DS), produzindo metilcelulose em meio hidroalcóolico. O solvente é ex-

traído da metilcelulose e o polímero é colocado em contato com óxido de propileno para pro-

duzir HPMC (onde a eficiência de substituição depende da relação molar entre os grupos metila 

e os grupos hidroxila sobressalentes, MS).[16; 17] A figura 2 mostra um segmento de uma cadeia 

de HPMC, considerando que esse padrão se repita ao longo da cadeia, a molécula possui DS de 

1.33 (4 grupos metila em 9 posições possíveis) e MS de 0.67 (2 grupos hidroxipropil em 9 

posições passíveis). As faixas típicas de substituição para garantir solubilização em água apre-

sentam DS superior a 1.0 e MS superior a 0.2.[16; 17] Pequenas variações no DS e no MS de um 

éter de celulose implicam em mudanças na afinidade do éter por fármacos e por solvente.[14; 18]  

 

Figura 2. Estrutura química de um segmento de molécula de HPMC onde o DS é 1.33 e o MS é 0.67. 
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Nesse sentido a QUI se destaca não apenas pela carga, mas por ser um polímero pseudo-

natural, produto da purificação de quitina, poli(α(1-4)-D-acetil-glicosamina). Como PSC vindo 

tipicamente de restos de exoesqueletos de crustáceos e insetos, o processo de purificação de 

quitina é complexo e envolve uma combinação de tratamento mecânico, químico[19] e enzimá-

tico,[20] a fim de remover proteínas, corantes e outros restos celulares, enquanto o polímero 

aumenta sua solubilidade em água.[6] Quando quitina se torna solúvel em soluções aquosas, 

devido a desacetilação de mais de 60 % das unidades de glicosaminas, a molécula adquire o 
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nome de quitosana (QUI) e adquire um caráter híbrido entre policátion (para blocos dominados 

por glicosamina) e um apolar (para blocos dominados por acetil-glicosamina).[21]  

 

1.2.  Matrizes Porosas de Polissacarídeos 
 

O estudo de géis físicos de PSC é realizado para controle de textura em alimentos,[22; 23] carre-

amento de fármacos,[24; 25] remediação ambiental,[26; 27] e cultura celular.[28; 29] Na tentativa de 

ampliar a funcionalidade dos géis, são aplicados agentes reticulantes com o intuito consolidar 

a rede auto-organizada através de ligações químicas. Os géis químicos, ou hidrogéis, herdam 

as interações características do gel físico precursor e conservam seu formato sobre a aplicação 

de pressão.[30] Pode-se aplicar técnicas de troca ou extração de solvente que conservem a estru-

tura nativa do gel para ampliar a utilidade e permitir a conservação produzindo “organogéis” 

ou sólidos porosos, respectivamente. A figura 3 esquematiza como a estratégia de extração de 

solvente do gel impacta nas características do sólido resultante e na sua nomenclatura.[31; 32] 

 

Figura 3. Esquema das diferentes matrizes porosas de polissacarídeo e suas vias de produção.  

 

 

Segundo a definição da IUPAC de 2007,[10] aerogel é um sólido microporoso proveniente 

de um sistema sol-gel onde a fase dispersa é um gás. Essa definição abrange sem muita distinção 

materiais porosos orgânicos e inorgânicos, contemplando desde espumas poliméricas até zeó-

litas. Devido aos esforços de Smirnova e colaboradores, desde 2008, tem se consolidado o uso 

exclusivo do termo aerogel para materiais advindos de extração de solvente por gás carbônico 

supercrítico (scCO2).
[33–35] O scCO2 seria o extrator ideal para conservar a estrutura do gel, pois 

nas condições de pressão e temperatura as intermoleculares entre CO2 líquido e gasoso se equi-

param (seta amarela na figura 4.a). Reduzindo a pressão o equilíbrio se desloca rapidamente 

em direção ao CO2 gasoso deixando uma microestrutura randômica similar ao gel.[36] 

Os sólidos porosos vindos da liofilização de um gel (congelamento seguido de sublima-

ção) seriam chamados de criogéis. A principal característica dos criogéis seria a segregação da 

fase contínua durante o crescimento de cristais de gelo, criogelificação (representada pela seta 

amarela na figura 4.b),[37; 38] processo dominante sobre a morfologia pré-estabelecida. Para que 

ocorra a sublimação das camadas mais internas, a fronteira de evento fica disposta à pressão 
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elevada[39] capazes de rasgar as paredes (seta verde na figura 4.b) e o vapor tem que percorrer 

uma coluna de material poroso estando sujeito a condensação e dissolução parcial (seta azul na 

figura 4.b).[40] As condições de liofilização, envolvem muitas variáveis correlacionadas para 

produzir o criogel, por exemplo: a direção e o módulo do fluxo de calor, a composição e o teor 

de sólidos, a viscosidade do gel e o confinamento permitido pelo recipiente.[41] 

 

Figura 4. Esquema dos diagramas de fase do solvente para (a) um aerogel[32; 42] e para (b) um criogel[32; 43]. 

  

 

O processo de evaporação, método mais simples de eliminar solvente, causa o colapso 

acentuado da estrutura nativa do gel, produzindo um xerogel. Tipicamente, evaporação de so-

luções aquosas de PSC produz filmes inteiriços de polissacarídeo, com porosidade parcial re-

cuperável apenas quando o material é intumescido.[14; 29; 44] Xerogéis mantém uma estrutura 

porosa em decorrência de uma combinação adequada de composição-concentração e solvente-

temperatura.[34; 35; 45] Nestas condições a microestrutura resiste melhor quando maior a concen-

tração do gel é maior, pois a evaporação favorece que as paredes do poro adquiram conforma-

ções compactas pela saída de água ligada (“hornification”).[45] 

Existem outros solventes passíveis de sublimação que poderiam ser utilizados para subs-

tituir a água em um gel de polissacarídeo e reduzir o tamanho dos poros do criogel:[41] canfeno 

(p.f. de 52 °C, p.v. de 90.7 torr), tert-butanol (2-metil-2-propanol, p.f. de 25 °C, p.v. de 73.4 

torr), ácido acético (p.f. de 16 °C, p.v. de 55.9 torr), ou cicloexano (p.f. de 7 °C, p.v. de 19.3 

torr).[46] Contudo, a substituição da água por outro solvente altera a solubilidade do PSC em 

solução, que terá impactos distintos no sistema sol/gel de acordo com composição e concentra-

ção, permitindo estratégias de modificação da morfologia de poro (ice-templating).[47] O efeito 

mais marcante da troca de solvente é o sequestro de água plastificante, umidade confinada nas 

paredes de poro, que aumenta a resistência mecânica dos materiais porosos de polissacarídeo.[48] 
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Água como solvente possui um grande apelo em termos de custo, estabilidade e toxici-

dade, entretanto, impõe alto gasto de energia para a extração e tratamento.[49] O uso de scCO2 

(acima de 31.0 ºC e 7.38 MPa) como meio extrator de soluções aquosas, por exemplo, apresenta 

desafios de eficiência e recuperação[50] decorrentes da solubilização de CO2 em água na forma 

de H2CO3(aq) e HCO3
-
(aq). Isso incentiva que o processo de síntese de aerogéis de PSC utilize 

um solvente intermediário, geralmente descrito como uma série de banhos hidroalcóolicos com 

tert-butanol (devido à alta pressão de vapor) ou etanol (devido ao baixo custo).[33–35] Nestas 

condições, a redução do diâmetro de poro não é produto exclusivo da diminuição da energia 

superficial polissacarídeo-solvente, mas densificação do material em decorrência da extração. 

É inegável que os aerogéis demonstram vantagens em aplicações de engenharia que de-

mandem maior área superficial e maior módulo de resistência mecânica, aspectos bem ponde-

rados por Buchtóva et. al. em 2019.[51] Essas vantagens se devem ao alinhamento do processo 

de produção com a aspectos geométricos dos poros pela síntese em batelada. Alternativamente 

são sintetizados aerogéis por via semicontínua,[52] com destaque para estratégias “one-pot” uti-

lizando etanol supercrítico ou misturas scCO2/etanol como meio extrator.[53] Dado que as forças 

interfaciais de etanol supercrítico são mais elevadas, o colapso da estrutura nativa do gel é um 

pouco mais pronunciado, ainda assim os valores de densidade, de diâmetro médio de poro e de 

área superficial são valores muito próximos à síntese em batelada.[54] 

 

1.3.  Caracterização de Matrizes Porosa 
 

A própria natureza demonstra a tenacidade que PSC adquirem quando dispostos em estrutura 

adequada. Nas árvores, a exemplo do pinho, o lenho é um tecido com poros abertos e regulares, 

responsável tanto pela sustentação, quanto pelo transporte de água, e pelo isolamento térmico 

do tronco.[55; 56] Nas gramíneas, ao exemplo da cana-de-açúcar, o parênquima é um tecido com 

poros fechados responsável tanto pelo acúmulo de líquido/energia da planta, quanto pela pro-

teção ao impacto.[56; 57] Esses sistemas são tão estáveis que para acessar seus poros é necessário 

aplicar condições que destroem a estrutura nativa: pirólise para a produção de carvão vegetal, 

prensagem para a produção de fibras, ou clareamento para a produção de polpa.[4; 5] 

As aplicações dos sólidos porosos procuram otimizar as características nativas dos siste-

mas precursores, suspensões/géis, em termos do aumento da constante de afinidade, aumento 

da resistência mecânica, melhora da coesão e do reuso.[32] As vantagens em utilizar uma matriz 

porosa em relação a um sólido de mesma composição, em geral, dizem respeito ao aumento da 

área superficial (S, m2.g-1), que intensifica proporcionalmente as interações físicas e químicas 
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em relação à massa de material utilizado.[33; 58; 59] Materiais porosos também são produto de 

interesse para isolamento mecânico, térmico, acústico e elétrico, devido à substituição de sóli-

dos por ar (aplicações onde a área superficial não é um fator crítico e poros fechados apresentam 

mesmas propriedades).[51; 60; 61]  

As técnicas para avaliar porosidade estão atreladas à variação das propriedades em de-

corrência da orientação e distribuição de sólidos, pelo formato e pela dimensão dos poros.[38] 

Caracterizam-se os sistemas porosos em termos de adsorção de N2,
[34; 35] de intrusão de Hg,[62; 

63] de condutividade térmica[64; 65] e de mobilidade de solvente,[66] comparadas com imagea-

mento por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e/ou tomografia computadorizada de 

raios-X (TRX),[62; 67; 68] e com ensaios mecânicos.[51; 69] A estrutura porosa determina um au-

mento de área superficial, mas também determina um impedimento ao fluxo de fluidos, que 

pode causar efeitos de heterogeneidade.[70] Em decorrência disso são propostos diversos mode-

los de correlação entre a propriedade observada e a distribuição de tamanho poros.[38; 70] 

A porosimetria por adsorção considera, fundamentalmente, que uma molécula seja capaz 

de se fixar em uma superfície sólida recobrindo toda a área disponível, sem proporcionar rea-

ções químicas ou mudanças de rugosidade da superfície, dependendo da disponibilidade de 

adsorbato para o adsorvente. Ao nível molecular esses pressupostos implicam que (i) as intera-

ções ocorram exclusivamente no plano de adsorção, (ii) que as interações entre adsorbato ocor-

ram apenas se houver saturação da superfície do adsorvente, e (iii) que as interações ocorram 

reversivelmente, controladas apenas pela concentração relativa de adsorbato. Essas premissas 

condicionam que todo o trabalho realizado no sistema seja convertido em energia potencial 

química de adsorbato-adsorvente com a área superficial igual ao produto da área da molécula e 

da quantidade saturante.[71; 72]  

Este modelo de foi proposto por Langmuir para o recobrimento de uma superfície com 

baixa rugosidade com uma monocamada.[72] A quantidade adsorvida (qt) para o tempo de con-

tato (t) qualquer, definido pela equação 1, é uma função da diferença de concentração do ad-

sorbato no meio (C0 – Ct) por unidade de massa (m) de adsorvente, vezes o volume (v) de 

solução em contato com o adsorvente. 

qt =
(C0 − Ct)

madsorvente
. vsolução (1). Quantidade adsorvida para tempo t. 

No equilíbrio, a energia química das moléculas adsorvidas é equivalente à energia das 

moléculas livres em solução. Essa igualdade é comumente expressa em termos da quantidade 

adsorvida no equilíbrio (qe, determinada experimentalmente) no formato da equação 2, também 
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conhecida como Equação de Langmuir, onde as condições de equilíbrio dependem de uma 

constante de afinidade (KL) e da quantidade saturante (qmax) adsorvida numa monocamada.  

qe =
qmaxKL

1 + KLCe
 (2). Equação da isoterma de Langmuir. 

Devido à complexidade da expressão, utiliza-se a forma linearizada da equação de Lang-

muir para definição de constantes através do método gráfico, equação 3. 

Ce

qe
=

Ce

qmax
+

1

qmaxKL
 (3). Forma linear da equação de Langmuir. 

Existem várias abordagens que procuram manter as premissas termodinâmicas do modelo 

de Langmuir, mas destaca-se o modelo de adsorção desenvolvido por Brunauer, Emmett e Tel-

ler (BET), comumente utilizado para a determinação de área superficial de sólidos porosos. O 

modelo BET considera que uma molécula de adsorvente possa interagir igualmente com a su-

perfície ou com uma molécula ligada, formando multicamadas até a saturação de todo o volume 

do poro. Essas premissas definem a equação 4,[72; 73] onde a quantidade adsorvida (qt) é uma 

função de uma constante de saturação (KS), da concentração de saturação (CS), de uma constante 

de equilíbrio multicamadas (KM, razão entre a constante de afinidade adsorbato-adsorbato e KB), 

e do número de camadas para preenchimento (N).1 

qt =
qmaxKM(KSCS)(N+1)

1 − KSCS
 𝑥 

1 + N(1 − KSCs)

1 − (1 − KM)KSCS − KM(KSCS)(N+1) 

(4). Equação de adsorção cooperativa. 

A isoterma BET apresenta resultados muito razoável para a adsorção de gases inertes 

como N2(g), Ar e Kr mantidos próximos as condições de condensação,[74] por conta disto, a CS 

acaba sendo expresso em termos de pressão relativa (p/p0, onde p é a pressão instantânea e p0 é 

a pressão do gás liquefeito). Como a expressão matemática é complexa, a equação 4 é simpli-

ficada em termos de uma constante empírica (KBET, onde KBET = 1/KS = 1/KM),[73] nos moldes 

da equação 5.[71; 72]  

qt =
qmaxKBET (

p
p0

)

(1 − (
p
p0

)) (1 − (1 − c) (
p
p0

))

  (5). Equação da isoterma BET. 

Note que aplicada a sistema porosos, a equação 4 define diferentes valores de N depen-

dendo do diâmetro, e diferentes valores de Cs dependendo da fração populacional dos poros. 

 
1 Note-se que caso de N seja 1, a equação 4 é simplificada como a equação de Langmuir (equação 2). 
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Modelos de correlação, como o definido por Barrett, Joyner e Halenda (BJH)[75; 76] podem ser 

aplicados a isoterma de sorção (para extrapolar o perfil de condensação) e de dessorção (para 

extrapolar o regime de difusão) para determinar a distribuição de frequências em função do 

diâmetro de poro. Brunauer e colaboradores propuseram seis tipos distintos de isotermas de 

adsorção para descrever diferenças energéticas sobre o processo de adsorção, mostradas esque-

maticamente na figura 5.[71; 72] No caso dos materiais porosos, as informações sobre dimensão 

e distribuição são determinadas em função de diferentes perfis de histerese.[73; 76] 

 

Figura 5. Perfis de isoterma e esquemas de interação pressupostos nos diferentes modelos.[71; 72] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O tipo I é o perfil característico da monocamada descrita na isoterma de Langmuir. O tipo 

II é o perfil característico quando existem sítios de adsorção com energias muito distintas, de 

modo que, acima de certa concentração a matriz volta a adsorver sem atingir um limite (por 

exemplo, um material poroso com limitações de difusão). O tipo III é o perfil característico de 

um efeito inibitório do adsorvente sobre a adsorção aliado a processos paralelos que impedem 

a saturação (por exemplo, a permeação do adsorbato no adsorvente). O tipo IV corresponde ao 

Tipo 4 Tipo 5 

Tipo 3 
Tipo 2 

Tipo 1 

Tipo V 

Tipo III Tipo I 

Tipo IV 

Tipo II 

Tipo VI 

p/p0 p/p0 p/p0 

p/p0 p/p0 p/p0 
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perfil de saturação da isoterma do tipo II, geralmente associado ao efeito cooperativo do adsor-

vente sobre a adsorção. O tipo V, correspondente à saturação do tipo III, está ligada à associa-

ção/degradação do adsorvente que limita a adsorção sem impedir o processo. O tipo VI, modelo 

multicamadas de BET, é uma combinação dos outros fenômenos associativos dos outros tipos 

e nem sempre é descrito independentemente.[71; 77] 

Os sistemas de adsorção mais comum envolvem meio líquido e apresentam um conjunto 

de dificuldades decorrentes da viscosidade e da adesão de líquido nos poros.[70] À medida que 

os sítios mais disponíveis de um adsorvente são ocupados, as interações adsorbato-adsorvente 

subsequentes tendem a diminuir pela diminuição do potencial químico e pelo aumento da bar-

reira de difusão ao longo dos poros.[70; 78] O modelo empírico de Freundlich, descrito pela equa-

ção 6, supõe que as características do sistema adsorbato-adsorvente condicionem sítios com 

diferentes energias, de modo que, quanto maior for a afinidade (KF) e a disponibilidade, menor 

será a concentração necessária para adsorção.[72]  

qe = KFCe
1/n

 (6). Equação da isoterma de Freundlich. 

Na equação 6, n é um parâmetro de heterogeneidade do material, de modo que, quanto 

maior for n menor será a afinidade da superfície pelo adsorbato. Esse modelo garante aproxi-

mação para isotermas dos tipos I, II e IV, e não exige que o sistema saturação da superfície ou 

reversibilidade.[79] A equação 6 provém da expansão da equação de van’t Hoff, ou seja, KF e n 

não são parâmetros termodinâmicos, mas parâmetros comparativos de sistemas dispostos a con-

dições semelhantes.[72] O uso da potência 1/n pode causar variabilidade entre os valores deter-

minados por aproximação linear (equação 7) e não-linear (equação 6).[79]  

ln qe = ln KF + 
1

n
ln Ce (7). Forma linear da equação de Freundlich. 

Dubinin e Radushkevitch (DR) partiram de uma abordagem semi-empírica baseada na 

abordagem de Freundlich e na energia potencial de Polanyi para definir a equação 8. Esse mo-

delo considera a existência de um potencial químico mínimo necessário para a adsorção (KDR), 

a partir do qual ocorre a adsorção. Desse modo, a quantidade adsorvida (qe) seria uma função 

sigmoide em relação à saturação do adsorvente (qmax) em função da distribuição normal de 

energia química (EDR, definido pela equação 9), em relação à energia mínima (KDR).[79]  

qe = qmaxe−KDR(EDR)2
 (8). Equação de Dubinin-Radushkevitch. 

EDR = RTln (1 +
1

Ce
) (9). Parâmetro E do modelo DR. 
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A escolha por uma distribuição normal inclui no potencial de superfície o custo energético 

atrelado à heterogeneidade ou formação de múltiplas camadas.[72] Neste modelo a formação das 

multicamadas não precisa obedecer a uma orientação específica, considerando o preenchimento 

de todo o volume disponível no interior de sistemas porosos sem diferenciar a ocupação dife-

renciada com base no tamanho de poro. Entretanto, a complexidade da equação permite a de-

terminação de constantes apenas pela forma linear (equação 10).[79] 

ln qe = ln qmax − βEDR
2

 (10). Forma linear da equação de DR. 

Alguns problemas relacionados à adsorção são: a variabilidade em relação às condições 

experimentais (como temperatura, pré-tratamento das amostras e fluxo de material através dos 

poros), a determinação de constantes termodinâmicas com erro elevado (devido ao uso equa-

ções linearizadas, modelos com pouca correspondência, e disponibilidade química), e discre-

pância entre a extrapolação linear e não-linear.[79] Existem diversos modelos além dos mencio-

nados nesta seção (alguns dos mais conhecidos são Temkin, Sips, Toth e Flory-Huggins) cada 

qual com as suas premissas específicas, de modo a balancear significância química/termodinâ-

mica, adequação matemática da equação, e simplicidade.[72; 79] 

Existem métodos suplementares para a determinação do diâmetro médio de poros, mais 

próximos às condições que o material poroso será disposto para a aplicação. No tocante a esta 

tese, destacou-se o estudo da mobilidade do solvente preso na matriz porosa do material.[80] Em 

comparação com o solvente livre na solução (“bulk”) um líquido no interior do poro está dis-

posto a um número menor de graus de liberdade devido ao potencial atrativo ou repulsivo da 

interface.[81] Essa orientação é dinâmica, mas pode ser medida experimentalmente como visco-

sidade, tensão superficial, e ponto de fusão/ebulição.[82] Uma molécula orientada excitada apre-

sentará uma menor resposta ao estímulo quanto maior for o confinamento, por efeito área su-

perficial, mensurável através de calor e do tempo de relaxação.[38; 63; 65] 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma das técnicas que podem ser utilizadas 

para extrapolar a porosidade por meio de variações no módulo da entalpia de fusão ou conge-

lamento (ΔHf). A matriz porosa é imersa em um solvente de baixa tensão superficial (para atin-

gir o máximo de área possível), congelado e sujeito à aquecimento segundo uma escada ade-

quada de temperaturas, de modo a ser aplicável aproximação por poros cilíndricos regulares, 

através da equação de Gibbs-Thomson (equação de 11).[38; 63; 65] A variação de pressão capilar 

em um poro de diâmetro (φ), induzida pelo solvente com volume molar (Vm) e tensão superficial 

(𝛾𝐿𝑆) é diretamente proporcional à variação de temperatura de fusão (ΔTf). 
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φ = −
4 Vm γLS

ΔHf ΔTf
 (11). Equação de Gibbs-Thompson. 

A crioporosimetria, como também é chamada a determinação de poros por DSC, está 

sujeita às limitações experimentais da técnica: o posicionamento da amostra em relação à fonte 

de calor, a resolução da escala de temperatura, e excesso de solvente não confinado nos poros 

do material.[63] Devido a isto, a temperatura de fusão do solvente pode ser deslocada em relação 

aos valores tabelados, o que pode mascarar o sinal correspondente aos poros em alguns solven-

tes como a água. É interessante realizar o experimento utilizando soluções diluídas de uma 

sonda com volume conhecido, de modo que, artefatos de medida possam ser eliminados des-

contando os resultados obtidos com a imersão no solvente puro (ruído de fundo).[63; 65] 

A ressonância magnética nuclear dependente do tempo (TDNMR-H1) é uma técnica po-

derosa para determinação de orientação e confinamento de solventes próticos no interior de 

matrizes porosas e celulares.[83–86] A exemplo das técnicas convencionais de NMR, é aplicado 

um pulso de magnetização 90° capaz de induzir precessão ao spin de H1 e é medido o tempo de 

relaxação em relação à sequência de Carr-Purcell-Meiboom-Gill (eco-180°-eco).[87] O solvente 

confinado apresenta tempos de relação mais curtos em relação ao solvente livre (“bulk”), tanto 

por estar menos disponível a receber o estímulo quanto por estar menos disponível a estabilizá-

lo.[85; 86] Ou seja, um material com poros homogêneos irá se comportar diferentemente de outro 

material com distribuição heterogênea, assim como, um sólido com poros de algumas dezenas 

nanômetros se comportará diferente de outro com algumas dezenas de micrômetros.[80; 85; 88] 

A temperatura do sistema e o tempo de exposição do solvente ao sólido apresentam uma 

influência considerável sobre a medição.[38] Quanto menor a temperatura, menor é a frequência 

de agitação das moléculas e maior será o tempo de relaxação, mas também menor é a interfe-

rência do excesso de solvente.[85] Quanto maior o tempo de contato entre o líquido e o sólido 

maiores são as chances do sistema atingir um equilíbrio, o que é relevante quando o sólido é 

permeável ao líquido (como é o caso dos PSC).[80] A conjunção desses dois fenômenos permite 

que o DSC produza perfis de distribuição de poro por crioporosimetria utilizando NMR abaixo 

do ponto de fusão do sistema.[38; 63] A relaxação é um fenômeno dispersivo de energia regidos 

pelo potencial de Boltzmann (função de estado exponenciais), o que torna seu uso menos co-

mum, pois o tratamento matemático é complexo e a sensibilidade diminui em direção aos para 

extremos (10 nm < φ < 10 µm).[38; 89] 
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1.4.  Matrizes Porosas como Adsorventes 
 

O estado líquido, ao contrário do gás ou do vapor, condiciona que as moléculas deslizem umas 

sobre as outras, compensando qualquer pressão aplicada sobre o sistema na forma de escoa-

mento na direção menos impedida. Em contato com uma superfície sólida as moléculas de flu-

ido estabelecem uma orientação preferencial de modo a compensar a diferença de energia po-

tencial induzida pela superfície.[82] Em situações onde o fluido esteja confinado entre duas su-

perfícies sólidas, ao exemplo de tubos, o fluxo de líquido pode ser aproximado como o escoa-

mento de uma série de camadas paralelas (regime laminar) com uma força de atrito entre si 

(constante de viscosidade).[82] Segundo a lei de Darcy, equação 12, o fluxo de material (Δf) é 

inversamente proporcional à viscosidade do meio (η) e ao comprimento do caminho (l), e dire-

tamente dependente da área de secção (A) e da variação da pressão (Δp), corrigidos por uma 

constante de permeabilidade (kD).  

Δf =
kDA

ηl
Δp (12). Lei de Darcy. 

Um solvente irá se espalhar melhor por uma matriz porosa quanto menor for a viscosidade 

do líquido, quanto maior for a pressão aplicada, quanto menor for a secção longitudinal, e 

quanto maior for a secção transversal disponível. Ou seja, um sólido contendo poros menores 

exigirá uma pressão maior para que uma solução atravesse um mesmo volume de material, e a 

seletividade pode ser controlada tanto pelo formato (razão entre área de passagem e compri-

mento do percurso, S/l) quanto pela mudança de solvente (kD/η). Este é o princípio de funcio-

namento de dispositivos de liberação controlada e de separação de misturas,[89–91] desde que 

não haja fluxo em mais de uma direção[70; 78] ou mudança da estrutura do material.[24] 

Weber e Morris[92] definiram um modelo cinético para o fluxo de matéria através de uma 

matriz porosa, equação 13, na observação experimental.[93] Em uma solução o fluxo gera um 

ganho de energia potencial do soluto compensado por uma diminuição da energia cinética de 

difusão, SlΔp = m𝓋2 2⁄ , quando essa igualdade é aplicada a lei de Darcy e o tempo é eviden-

ciado em relação à velocidade do soluto, obtém-se a proporcionalidade definida por Weber-

Morris. Para um material de mesma composição em contato com um mesmo solvente, espera-

se que a constante de difusão (kintra) seja inversamente proporcional à espessura (σ) e direta-

mente proporcional ao diâmetro do poro (φ) para um mesmo intervalo de tempo (t).  

qt = kintrat(1 2⁄ )
 (13). Equação do modelo de Weber-Morris. 

A adsorção pode ser compreendida como múltiplos equilíbrios entre o adsorvente livre e 

adsorvente ligado ao longo do caminho de passagem, isto divide a fenomenologia em regimes 
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estáticos (“bateladas”, dominado pela difusão entre as camadas de líquido) e em regimes dinâ-

micos (“colunas”, dominado pela morfologia e velocidade fluxo).[70] O modelo de Weber-Mor-

ris é bastante utilizado por conta da simplicidade da equação e boa correlação com regimes de 

adsorção estática,[93] definindo duas ou mais constantes kintra com valor menor à medida que o 

percurso ao longo dos poros aumenta.[58; 80; 94] Outros modelos de difusão se baseiam no prin-

cípio de difusão de Fick, simplificado pela equação diferencial 𝛿𝑙 𝛿𝑡⁄ = 𝑘𝐷(𝛿2𝑙 𝛿𝜑2⁄ ), que não 

apresenta necessariamente soluções exatas dependendo dos parâmetros estipulados para o for-

mato de poro e para o fluxo aplicado.[95; 96] 

 A abordagem típica de cálculo de cinética química envolve a integração da equação 

14,[97] onde uma reação envolvendo n moléculas da espécie A estaria sujeita a uma velocidade 

constante (kn) no tempo. Esse modelo cinético tem como vantagem a simplicidade e pela abran-

gência, sendo possível aplicar a reações multimoleculares.[97] Entretanto, a equação 14 possui 

limitações matemáticas, por exemplo, a inexistência de uma barreira energética (𝛥(𝛥𝐺0
‡)) e a 

definição de uma velocidade inicial infinita. Notavelmente, em fenômenos de adsorção e trans-

porte é comum utilizar leis pseudo-cinéticas,2 obtidas pela integração determinada da respectiva 

lei cinética e entre o início (t ≠ 0) e o equilíbrio. [79; 93] 

δA

An
= kn. δt (14). Lei cinética de ordem n. 

É mais provável que as reações envolvam um número baixo e inteiro de moléculas, tipi-

camente 1 ou 2.[97] Isso define que os modelos pseudo-cinéticos mais comuns sejam pseudo-

primeira ordem (P1O, equação 15) e pseudo-segunda ordem (P2O, equação 16).  

ln(qe − qt) = −k1t + ln qe
′  (15). Modelo de pseudo-primeira ordem. 

t

qt
= (

1

qe
) t +

1

k2qe
2
 (16). Modelo de pseudo-segunda ordem. 

As constantes de velocidade (kn) e o recobrimento máximo (qe) parâmetros úteis para 

diferenciar a especificidade de adsorventes por um adsorbato, complementando as constantes 

vindas dos modelos de isoterma. A equação 15 permite a determinação de um valor de qe ex-

trapolado (𝑞𝑒
′ ) sendo um indicador interessante de correspondência entre o modelo e experi-

mento. Segundo a equação 16, a unidade de k2 será dependente da massa de adsorvente utilizada 

indicando que a dosagem, volume e faixa de concentração alteram a constante cinética. Vale 

 
2 Chama-se “pseudo” uma lei cinética de um sistema multimolecular cuja concentração de um dos reagentes é 

desconsiderada por estar em excesso.[97] No caso de adsorção o adsorvente é adicionado em excesso, e no caso 

de transporte o solvente é o reagente em excesso (“soluções diluídas”). 
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salientar que o valor de kn depende da temperatura do sistema, e das limitações de difusão de 

reagente para o interior dos poros e/ou da velocidade de fluxo de solvente pelos poros.[97; 98] 

Uma matriz porosa seca colocada em contato com solução aquosa terá um comporta-

mento distinto do mesmo material umedecido, e terá um comportamento distinto do mesmo 

material saturado com solvente. As diferenças dependem da natureza química do adsorvente 

(permeabilidade ao solvente),[24; 48] da morfologia (tortuosidade do poro)[69; 82] e como esses 

dois elementos se associam (capilaridade e direção de entrada).[66; 99] A maneira de contornar 

esses efeitos é aplicar tratamentos que retirem ar confinado, que remova caminhos preferenci-

ais, e que reative sítios de ligação após a saturação. Esse condicionamento atinge máxima efi-

ciência quando aplicado a colunas dentro de um regime contínuo ou semicontínuo.[96; 100] 

Os modelos de adsorção em coluna mais comuns são os elaborados por Adams-Bohart 

(equação 17) e por Thomas (equação 18), pois ambos evidenciam o fluxo de solução (f) através 

do material poroso, de modo que, a constante cinética (k) represente a afinidade adsorbato-

adsorvente sem efeitos difusivos. O comportamento típico desses modelos é descrito em con-

dições ótimas por curvas sigmoides de concentração relativa (Ct/C0) em função do tempo de 

passagem (t) formando curvas “breakthrough”.[93; 96] Inicialmente os sítios ativos da coluna 

estão livres e a maior parte do soluto é capturado, quando os sítios mais disponíveis são preen-

chidos a curva sofre uma inflexão indicando interações menos específicas, até a saturação em 

função do seu comprimento l, massa m ou volume V. 

ln (
Ct

C0
) =

kAB

f

V

l
(C0t − qel) (17). Equação do modelo de Adams-Bohart. 

ln (
Ct

C0
− 1) = kT (

qem

f
− C0t) (18). Equação do modelo de Thomas. 

Geralmente, a otimização da adsorção é realizada em condições que delimitem a variabi-

lidade, a citar: (i) molécula modelo de adsorbato, (ii) baixa concentração, e (iii) força iônica 

constante. Uma boa molécula modelo deve ser abundante, estável e apresentar interações espe-

cíficas com o adsorvente, preferencialmente, de fácil quantificação e com vasta literatura para 

comparação. Para os PSC com carga destaca-se o uso de íons metálicos como modelo de ad-

sorção ao exemplo de Cu2+, Pb2+, Fe3+, Cr2O7
- e AsO3

2-, cuja interação é controlável pelo pH e 

pela força iônica.[101; 102] Também é comum o uso de corantes orgânicos como molécula modelo 

adsorção em materiais celulósicos devido à afinidade nativa, alta solubilidade em água e à quan-

tificação facilitada por colorimetria.[26; 103] 

Mesmo com esses cuidados, a saturação do adsorvente durante sucessivos ciclos de ad-

sorção direciona a decomposição do adsorvente e/ou dominância de interações irreversíveis, 
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eventualmente, exigindo a substituição do material. Os corantes orgânicos são moléculas volu-

mosas com heteroátomos e grupos funcionais em conjugação π, características responsáveis 

pela cor,[104] pela aquisição de carga elétrica,[105] e pela agregação em condições adequadas. 

Apesar de utilizados como modelo, as moléculas de corantes perdem especificidade à medida 

que a concentração aumenta, que o pH da solução se aproxima do pKa dos grupos funcionais, 

e que haja competição pelo solvente. 

Essas características direcionam o uso de técnicas de adsorção principalmente para o tra-

tamento de água para consumo humano, aplicação que exige tratamento de médios volumes 

com alta qualidade e baixo custo. O uso de materiais porosos de PSC é interessante neste con-

texto pois a matéria-prima pode ser proveniente de resíduos,[106] em natura [107] ou misturados 

com aditivos, blendas e compósitos.[94; 108] Essa diversidade não é restrita à composição, sendo 

possível comparar sólidos porosos com diferentes barreiras difusivas: filmes,[14] beads,[109] e 

aerogéis.[58; 110; 111]  
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2. Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho foi correlacionar a estrutura química de diferentes PSC com as pro-

priedades dos CG sob um ponto de vista de físico-química de interfaces. Foram investigados: 

 

(i) a interação entre fase dispersa e fase contínua;  

(ii) a correlação entre a concentração do PSC e a resistência mecânica dos CG;  

(iii) o efeito da dimensão do molde na microestrutura do criogel;  

(iv) o efeito de modificadores superficiais pós-síntese. 

 

O fluxograma abaixo ilustra os parâmetros explorados, as técnicas utilizadas e as aplica-

ções dadas aos materiais, para compreender as relações estrutura-propriedade: 
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3. Procedimentos Experimentais 
 

3.1.  Materiais 
 

Reagentes comuns de laboratório foram adquiridos da LabSynth/BR e utilizados sem trata-

mento adicional:  

- solventes orgânicos: etanol, n-hexano e cicloexano.  

- ácido concentrado: HCl(aq) 36 % m/m, H2SO4(aq) 98 % m/m, H3CCOOH(l). 

- bases: NaOH(s) 40.00 g.mol-1; e NH4OH(aq) 25 % m/m. 

- sais: NaCl(s) - 58.45 g.mol-1; CuSO4.5H2O(s) - 249.69 g.mol-1; K2Cr2O7 - 294.18 g.mol-1; 

FeCl3.6H2O(s) - 270.30 g.mol-1; e FeCl2.4H2O (s) - 198.81 g.mol-1. 

- consumo (ácido cítrico, CITR, 192.13 g.mol-1; e NaH2PO2.H2O(s), HPS, 105.9 g.mol-1. 

 

Foram utilizadas nanopartículas comerciais de TiO2 (P25, AEROXIDE®, Evonik/BR) e SiO2 

(Aerosil® E5M Cabot/EUA), utilizadas assim como fornecidas pelo fabricante. 

 

3.1.1. Goma Xantana 

 

Foi utilizada GX da linha Kelzan® produzida pela CP Kelco, gentilmente cedida à Profª Drª 

Denise F. S. Petri.3 Esta GX possui grau de substituição de grupos piruvato de 0.38 e grau de 

grupos acetato de 0.41 por unidade de manose determinados por RMN H1.[112; 113] A massa 

molar viscosimétrica (Mv) determinada por tempo de escoamento de soluções de GX em NaCl 

0.1 mol.L-1 com várias concentrações (0.1; 0.3; 0.4 e 0.5 g.L-1) à 25.0 ± 0.1 °C em viscosímetro 

capilar Ubbelohde acoplado a um medidor automático AVS Schott® 350. O tempo de corrida 

das soluções foi convertido em viscosidade reduzida (ηred) em relação à água nas mesmas con-

dições de corrida, produzindo o gráfico da figura 6.  

Essas condições experimentais são adequadas à aplicação da equação de Mark-Houwink-

Sakurada (equação 19) para determinação da Mv da GX, onde o coeficiente linear da reta ex-

trapolada na figura 6 (0.162 L.g-1) representaria o valor de ηred de uma macromolécula isolada. 

A substituição dos valores de KMHS como 2.79 x 10-6 molα.g(1- α).L-1 e α como 0.7846  para um 

ηred de 1.92 na equação 19 correspondem um valor de Mv igual a 1.2 x 106 g.mol-1.[114] 

 

ηred = KMHMv
α (19). Equação de Mark-Houwink-Sakurada 

 
3 O catálogo de especialidades da fabricante lista cerca de 20 variantes da linha Kelzan®, que mudam drasticamente 

as características da macromolécula. Acredita-se ser a Kelzan® OCX, produto descontinuado. 
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Figura 6. Gráfico de viscosidade reduzida pela concentração usado para determinação de Mv da GX.[59] 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.3

0.6

0.9

1.2

h
re

d
 (

g
.L

-1
)

GX (g.L-1)
 

O conteúdo de açúcares totais foi determinado por reação colorimétrica descrito por Du-

bois e colaboradores.[115] Foi adicionado 1 mL de solução fenólica 4 % m/m e 5 mL de H2SO4 

concentrado para cada 1 mL de solução de sacarídeos (solução de GX 2.5 mg.mL-1 diluída 50 

x103 X ou soluções controle de glicose na concentração de 15, 30, 45, 60, 75 e 90 mg.mL-1). A 

mistura de reação foi mantida em banho à 30 °C por 20 minutos, como homogeneização a cada 

5 minutos. O produto de reação foi determinado por absorbância em cubeta de quartzo a 490 

nm (figura 7.a), tendo o cuidado de não entornar precipitado e manter a razão água:fenol:ácido 

como 1:1:5. Obtendo-se (96.9 ± 1.5) % m/m de açúcar em GX.  

 

Figura 7. Curvas de calibração para a determinação de açúcares totais e açúcares ácidos para GX. 
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O conteúdo de açúcares ácidos foi determinado por reação colorimétrica descrita por Fi-

lisetti-Cozzi.[116] Foram feitas soluções de ácido gulorônico nas concentrações de 15, 30, 45, 

60, 75 e 90 mg.mL-1 a partir de um estoque de ácido algínico 200 mg.mL-1. Cerca de 50 mg de 

GX foram dissolvidos em 20 mL de água, da solução resultante 20 µL foram diluídos em 0.5 

mL de água. Em 0.5 mL de solução diluída foram adicionados 150 µL de solução de sulfamato 

de sódio 4 mol.L-1 (ácido sulfâmico tratado com NaOH até a dissolução) e 2.4 mL de solução 
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de NaBH4 7.57 mg.mL-1 em H2SO4 concentrado (mantido a 25 °C por 48 h a 60 % umidade). 

A mistura foi mantida a 100 °C por 20 minutos e resfriada em banho de gelo. Foram adicionados 

100 µL de solução de carbazol 1.0 mg.mL-1 em etanol à mistura de reação, o sistema foi mantido 

a 100 °C por 20 minutos e resfriado em banho de gelo. A mistura foi centrifugada a 2000 rpm 

por 5 minutos e os produtos foram determinados por absorbância do sobrenadante em cubeta 

de quartzo entre 525 nm (figura 7.b). Obtendo-se (34.2 ± 0.4) % m/m. 

Para determinar a relação entre as concentrações de ácido gulorônico e ácido manurônico, 

20 mg de polissacarídeo foi submetido a hidrólise total, incubação por 30 minutos a 30 °C com 

1.5 mL de H2SO4 12 mol.L-1. A mistura foi diluída para H2SO4 1 mol.L-1 com água e mantido 

a 100 °C por 1 hora e resfriada em banho de gelo. Uma alíquota de 3 mL de solução hidrolisada 

foi incubada por 1 hora a 40 °C, com 0.6 mL de NH4OH saturado e 0.4 mL de solução NaBH4 

7.57 mg.L-1. Adicionou-se 0.3 mL de ácido acético. Uma alíquota de 0.5 mL da mistura foi 

incubada por 15 minutos a 40 °C na presença de 0.5 mL de piridina e 5 mL de anidrido acético. 

Adicionou-se 0.6 mL de etanol, causando a precipitação de sólidos. O açúcar acetilado foi ex-

traído utilizando 2 mL de clorofórmio. O produto foi lavado 2 vezes com 5 mL de etanol gelado, 

e o extrato foi evaporado em estufa a 45 °C overnight, obtendo cristais regulares.  

O sólido foi submetido a cromatografia gás-liquido em coluna apolar conforme o proto-

colo de Englyst,[117] com controle de ácido gulorônico 45 mg.mL-1 sob o mesmo tratamento. 

Não foi obtido sinal no cromatograma. 

 

3.1.2. Outros Polímeros 
 

Os criogéis foram preparados com HPMC nomeados como K4M, E4M e J5MS provenientes 

da linha Methocel® fabricados e gentilmente doados por The Dow Chemical Company.4 As 

propriedades físico-químicas das HPMC utilizadas incluindo os códigos de referência USP 

(United States Pharmacopeia), valores de DS e MS, massa molar numérica média (Mn), massa 

molar ponderal média (Mw), polidispersividade (PD = Mn/Mw), temperatura de transição vítrea 

(Tg), e temperatura de decomposição (Tdeg) são reportados na tabela 1.[14; 18] Os três polímeros 

constituem um conjunto de estudo por possuírem massa molar semelhante, baixa polidispersi-

dade (PD),[14] e uma variação consistente em seu grau de substituição. De modo que, é possível 

correlacionar os efeitos hidrofílicos/hidrofóbicos ao balanço relativo entre DS e MS. Neste con-

junto, o polímero J5MS apresenta “maior hidrofilicidade” e o polímero E4M apresenta “maior 

hidrofobicidade”, enquanto o polímero K4M seria o controle duplo de DS e de MS.[14] No texto 

 
4 Com a reestruturação da Dow em 2018, a linha Methocel® passou para o catálogo de produtos da Dupont Pharma, 

atualmente no catálogo da IFF Nutrition and Biosciences.  
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desta tese os HPMC são representados pela letra correspondente a sigla do nome comercial: 

HPMC J, HPMC K, e HPMC E. 

 

Tabela 1. Propriedades das três moléculas de HPMC's utilizados na tese. 

HPMC  USP  DS MS  Mn   Mw   PD  Tg  Tdec  

       g.mol-1 g.mol-1   °C °C 

K4M  2208  1.5 0.25  9.5 x 104 2.1 x 105 2.25  207 340 

E4M  2910  1.9 0.25  1.1 x 105 2.5 x 105 2.22  172 342 

J5MS  1828  1.5 0.75  1.5 x 105 3.0 x 105 1.96  170 344 
 

Os criogéis foram produzidos com CMC comercial (Sigma-Aldrich, DS 0.9 e Mw de 7.0 

x105 g.mol-1 segundo o fabricante). Soluções de diluídas de CMC em NaCl 0.1 mol.L-1 (0.50; 

0.75; 1.0; 1.5; e 2.0 g.L-1) foram utilizadas para construir o gráfico da figura 8 (tempo de pas-

sagem em viscosímetro Ubbelohde à 25.0 ± 0.1) e determinar a Mv como 4.09 x105 g.mol-1 

através da equação 19 (η = 0.667 L.g-1, K = 0.519 x 10-3 L.g-1 e α = 0.554).[118] Além de criogéis 

de CMC como fornecido pelo fabricante, foram feitos materiais híbridos de CMC com 

poli(ácido acrílico) parcialmente reticulado (cPAA, Carbopol® 940 - Sigma-Aldrich, Mn entre 

1.2 e 1.5 x105 g.mol-1, 3.0 % reticulado) em diferentes proporções volumétricas CMC:cPAA 

(100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100).5 

 

Figura 8. Gráfico de viscosidade relativa pela concentração utilizado para determinar Mv da CMC. 
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Foram preparados criogéis de QUI a partir de amostra comercial (Sigma-Aldrich, 448877 

– alta massa molar) sem purificação, previamente caracterizada. Essa amostra apresentou Mv 

8.4 x105 g.mol-1 (soluções de NaCl 50 mmol.L-1 em ácido acético 2 % v/v à 25.0 ± 0.1 °C),[6] e 

grau de desacetilação de 63 % determinado por RMN H1.[119] Devido à sua natureza, todos os 

 
5 Considerando a densidades típica de CMC (1.6 g.cm-3) e densidade típica de cPAA (1.05 g.cm-3)[118] as propor-

ções mássicas dos seriam, respectivamente: 100:0, 82:18, 60:40, 34:66 e 0:100. 
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géis de QUI foram feitos em soluções aquosas de ácido acético (ACET) 2.5 % v/v e envelheci-

das em repouso por 48 horas à 5 °C. 

 

3.1.3. Poluentes Orgânicos 
 

Especialidades químicas foram adquiridas da Sigma-Aldrich/BR: azul de metileno (AM, 

M9140, 319.85 g.mol-1), bisfenol A (BPA, 80-05-7, 228.29 g.mol-1), 17-α-etinil estradiol (EE, 

E4876, 296.40 g.mol-1), triclorito de octadecilsilano (TCOS, O-5877, 387.9 g.mol-1), rodamina 

B (RB, R6626, 479.01 g.mol-1), tert-butanol (TBA, 19460, 74.12 g.mol-1), e tri(hidroximetil)-

aminometano (tris, 93352, 121.14 g.mol-1). As estruturas das moléculas utilizadas como modelo 

de adsorção nos criogéis de PSC são mostradas na figura 9: os corantes AM e RB (figuras 9.a 

e 9.d), e os poluentes emergentes BPA e EE (figuras 9.b e 9.c). Note as moléculas da figura 9 

são volumosas e solúveis em água em concentrações tão elevadas quanto 200 mg.L-1 para os 

sais de corantes[120] e tão baixos quanto 4 mg.L-1 para os poluentes.[121]  

 

Figura 9. Estrutura química das especialidades químicas utilizadas: (a) AM, (b) BPA, (c) EE e (d) RB. 

  
  

  

  
 

Os corantes são resíduos provenientes da indústria têxtil, couro, tintas e embalagens e 

incluem alguns dos poluentes mais desafiantes de eliminar. Parte disso se deve aos múltiplos 

equilíbrios que o corante consegue estabelecer em solução aquosa, ao exemplo do AM (figura 

10.a), que dependendo do potencial químico da solução pode prevalecer em sua forma oxidada 

(AM+), radicalar (AM*), ou reduzida (AM-).[122] Tanto o grau de ionização quanto a carga resi-

dual são relevantes para a coloração da molécula em solução,[104] no exemplo do AM, o λmax de 

adsorção muda de 660 nm no AM+ (figura 10.b, dominante no meio alcalino) para 220 nm no 

(a) (b) 

(c) (d) 
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AM- (figura 10.c, dominante no meio ácido). A estabilidade e solubilidade de formas radicala-

res em água é condicionada à formação de dímeros através de interações íon-π. 

 

Figura 10. Esquema equilíbrio de oxirredução dos três tautômeros da molécula de AM (a) e os equilíbrios de io-

nização de AM+ (b) e de AM- (c).[122] 

(a) 

 
  

(b) 

 
  

(c) 

  
 

No caso de um corante mais complexo como a molécula de RB essas relações são ainda 

mais desafiantes na molécula de RB devido à presença de um grupo ácido carboxílico que em 

solventes apróticos concede um caráter “zwitteriônico” (figura 11).[123; 124] Em solvente prótico, 
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nas condições de formação do íon dipolar a molécula tende a formar dímeros pela complemen-

tação das cargas opostas ou lactonas pela transferência de carga através da conjugação π, que 

altera a solubilidade e a intensidade de absorção (como no caso do AM).[125] Nestas condições, 

o controle do pH e da força iônica das soluções de corantes possuem efeitos drásticos sobre a 

adsorção/dessorção, nesta teste foram feitas soluções de AM em tampão de Tris 50 mmol.L-1 

corrigidas ao pH de 7.0 com HCl (forma predominante AM),[58; 80; 94; 108; 111] e soluções de RB 

em HCl 3.2 mmol.L-1 com pH de 2.5 (forma predominante RB+).[80] 

 

Figura 11. Esquema de equilíbrio de ionização para a molécula de RB.[123; 124] 

 
 

Devido ao volume da molécula e à presença grupos funcionais não é trivial correlacionar 

as interações específicas adsorbato-substrato, no caso de moléculas pouco polarizáveis ainda 

há o efeito de soluções binárias com um solvente compatibilizante. Tanto o BPA (pKa1 = 9.6 e 

pKa2 = 10.2) quanto o EE (pKa = 10.4) possuem grupos hidroxila ligados ao anel aromático 

que são passíveis de desprotonação em meio alcalino, mas apresentam estabilidade distinta em 

água (KowBPA = 3.32 e KowEE = 4.5 x10-11). Nesta tese foram feitas soluções binárias eta-

nol:água na proporção de 1:9 para o EE,[58; 111] enquanto foram feitas soluções na proporção de 

1:3 para o BPA.[59] aquosas de etanol em diferentes proporções para administrar a seletividade 

dos criogéis pelo BPA e pelo EE (tipicamente proporção em volume de 1:9 etanol:água). O 

aumento da fração de etanol em solução para as moléculas hidrofóbicas (BPA e EE), permite 

um aumento de sensibilidade e especificidade de interação[109] ao custo de se distanciar de con-

dições analíticas em meio aquoso.[110]  
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3.1.4. Aminoácidos e Proteínas 
 

Foram utilizados 5 diferentes aminoácidos (AA) em sua forma levogira (L), e duas proteínas, 

assim como fornecidos pela fabricante Sigma-Aldrich: ácido glutâmico (GLUT, G1295), ciste-

ína (CIST, C1276), histidina (HIST, H8195), metionina (MET, M9625), e triptofano (TRIP, 

T0254). Esses aminoácidos, cujas estruturas químicas são mostradas na figura 12, são repre-

sentantes das quatro classes dos AA de acordo com as características das cadeias laterais: ácido 

(GLUT), básico (HIST), neutro (CIST), e apolar (TRIP).  

 

Figura 12. Estrutura química dos aminoácidos utilizados: (a) CIST, (b) GLUT, (c) HIST, e (d) TRIP. 

 

 

 

 

 

 

 

Como compostos de uma mesma família, as constantes de ionização da função ácido e da 

função α-amina possuem ordem de grandeza similar (pKa e pKb). A diversidade química das 

cadeias laterais reflete na variação de solubilidade (Sol.) e na possibilidade de ionização da 

cadeia laterais (pKl) na tabela 2.[46] A solubilidade e a energia livre de hidratação (ΔGhid)
[126] não 

apresentam correlação direta, trata-se da hidratação de um pentapeptídeo no qual os respectivos 

aminoácidos foram substituídos na posição central. A ordem relativa de hidrofobicidade dos 

AA estudados, nessas condições, seria TRIP >> CIST > GLUT > HIST > HIST+ >> GLUT- 

que se mostrou adequada aos dados experimentais acumulados nesta tese.[80]  

As escalas relativas de hidrofobicidade de AA são utilizadas para a simulação do enove-

lamento de proteínas, mas possuem grande variabilidade em condições experimentais (pH, 

força iônica e contra-íon) e da metodologia utilizada.[127] A fabricante recomenda o uso da es-

cala definida por cromatografia de afinidade, que gera uma conclusão equivalente: em pH 2.0 

tem-se TRIP > CIST > HIST > GLUT;[128] e em pH 7.0 tem-se TRIP > CIST > GLUT > 

HIST.[129] Para a extrapolação não-linear do comportamento dos aminoácidos foram utilizadas 

albumina de sérum bovino (BSA, “bovine serum albumine”, A2058, ≈ 66 kDa).[113]  

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Tabela 2. Propriedades químicas dos aminoácidos utilizados nesta tese.[46; 126] 

AA  pKa pKb pKl  Tdec MM Sol.  ΔGhid 

      °C g.mol-1 g.kg-1  kcal.mol-1 

GLUT  2.16 9.58 4.15  182 147.13 8.6  -2.02 ± 0.01 

          0.01 ± 0.15* 

HIST  1.70 9.09 6.04  287 155.15 43.5  -0.17 ± 0.06 

          -0.96 ± 0.12* 

CIST  1.91 10.28 8.14  240 121.16 21.3  0.24 ± 0.06 

TRIP  2.38 9.34   289 204.23 13.2  1.85 ± 0.06 

*Constante medida em tampão em pH 2.0, as demais foram feitas em tampão pH 8.0. 

 

3.2.  Síntese dos Sólidos Porosos 
 

Cada arranjo experimental apresenta particularidades, visto que cada PSC possui interações 

distintas com a fase dispersa, cada gel apresenta interações distintas com o material do molde, 

e cada molde altera a dinâmica de fluxo de calor. O protocolo de síntese dos criogéis (CG) pode 

ser esquematizado através do fluxograma presente na figura 13: uma solução é gelificada por 

conta do resfriamento, a fase dispersa é retirada por sublimação deixando poros de estrutura 

fixa, e o material é aplicado em finalidade compatível. 

 

Figura 13. Fluxograma simplificado das etapas envolvidas na síntese dos criogéis. 

 

Por ser um processo artesanal o operador e o desempenho diário têm um grande efeito 

sobre a qualidade final dos produtos. Considerando nove operadores que trabalharam com o 

mesmo processo de síntese, o melhor caso teria um aproveitamento de (90 ± 10) % das amostras 

em um mesmo lote (opacas e visualmente homogêneas), opondo-se ao pior caso com a perda 

de (90 ± 10) % das amostras (translúcidas e visualmente orientadas). Existem múltiplas expli-

cações descritas ao longo do texto para a variabilidade do operador, mas se trata principalmente 

da natureza química da água. Variações operacionais tão sutis quanto abrir a porta do congela-

dor deslocam a sequência solidificação-sublimação de um processo isotrópico (randômico e 

homogêneo) para processo anisotrópico (direcionado e heterogêneo). 

DISSOLUÇÃO ENVELHECIMENTO ENFORMAMENTO CONGELAMENTO

SUBLIMAÇÃO RETICULAÇÃO CARACTERIZAÇÃO MODIFICAÇÃO
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A etapa limitante do processo é a sublimação, logo, para melhorar o rendimento global é 

possível estabelecer um controle de qualidade, evitando a fabricação de amostras indesejadas. 

A incidência de luz em diferentes ângulos sobre a amostra congelada, similarmente a metalo-

grafia, revela a presença de orientação específica pelo padrão de reflexão. A transmissão de luz 

através da amostra, releva a densidade média dos cristais de gelo por refração ao longo das 

diversas bordas ao longo do sólido. As amostras rejeitadas podem ser separadamente, fundidas 

e envelhecidas novamente (reverter a agregação por exclusão de volume do gelo). Não é uma 

etapa trivial, pois tão logo as amostras congeladas são postas em condições ambiente, vapor 

d’água condensa sobre a superfície, mas pode ser necessário. 

A síntese é subjetiva na medida que um analista rigoroso poderia repetir ciclos de controle 

de qualidade até a exaustão (síntese focada na amostra), enquanto outro analista poderia esta-

belecer um processo e aceitar qualquer amostra proveniente dele (síntese focada no processo). 

Esta tese seguiu protocolos na otimização constante do processo sobre a amostra, mudando 

levemente as condições entre os diferentes lotes até convergir para variabilidade baixa, a evo-

lução dos procedimentos segue o aumento da complexidade dos materiais ao longo do texto. 

 

3.2.1. Dissolução e Gelificação 
 

Adicionou-se lentamente pó de PSC à água (ou tampão de composição desejada) sob agitação 

vigorosa em frasco de rosca, de modo que, se formassem grumos com o menor volume possível. 

Procedeu-se com agitação por pelo menos 8 horas, seguido por um período de 24 horas de 

repouso (“aging” ou envelhecimento)6 sob refrigeração (≈ 10 °C) com o intuito de permitir a 

saída de bolhas, o intumescimento das cadeias. Tipicamente, trabalhou-se com soluções 2.0 % 

(mPSC/msolução), menor concentração para qual se obteve um bom manuseio: reprodutibilidade, 

manutenção da forma ao toque, resiliência à umidade e estabilidade em solução. Para acentuar 

a variabilidade do processo sobre a amostra utilizaram-se soluções 1.0 % m/m e para acentuar 

as propriedades do material utilizaram-se concentrações de 3.0 e 4.0 % m/m. 

A solução transferida para moldes de diferentes dimensões e composições, mostrados na 

figura 14, para propósitos específicos no projeto. Para os ensaios de resistência à compressão 

foram utilizados moldes de 13 mm x 17 mm x 25 mm (figura 14.a).[18] Para avaliar o impacto 

do volume das dimensões sobre a estrutura porosa foram utilizadas placas acrílicas de 6 mm de 

espessura com aberturas circulares de 2, 5, 7 ou 10 mm de diâmetro (figura 14.b) cada abertura 

 
6 Segundo o “Gold Book”:[10] “gel aging” são mudanças dependentes do tempo na estrutura física ou química, e 

nas propriedades de um gel. Podem envolver polimerização, cristalização, agregação, sinérese, mudanças de 

fase, formação de ramificações e junções, ou a cisão das unidades da rede. 
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distanciada 10 mm da outra.[94] Para diminuir a barreira de difusão e obter ensaios cinéticos/ter-

modinâmicos mais reprodutíveis foram utilizadas placas de Petri compostas de PE ou vidro 

com 35 ou 56 mm de diâmetro (figura 14.c) para produzir membranas com 2 mm de altura.[59; 

80; 108] Em extrapolação não-linear, foram feitas amostras em moldes de 75 mm x 20 mm e 1.0 

mm de espessura (figura 14.d).  

 

Figura 14. Fotografia dos moldes utilizados na síntese. (a) Moldes de PP, 13 mm x 17 mm x 25 mm. (b) Moldes 

de Acrílico, 2, 5, 7 ou 10 mm de diâmetro por 6 mm de altura. (c) Moldes de PE, 56 mm de diâmetro por 2 a 4 

mm de altura. (d) Moldes de vidro, 1 mm x 20 mm x 75 mm. 

    

  
 

Observações: Essas condições não garantem a homogeneidade da solução, pois à medida que 

a dissolução ocorre a viscosidade aumenta, diminuindo a eficiência do cisalhamento. O pó de 

PSC tende a dissolver parcialmente em contato com o líquido e aprisionar ar, de modo que, a 

diminuição do cisalhamento favorece a flotação de polímero. Para tanto, em concentrações tão 

baixas quanto 1.0 % m/m é necessário homogeneizar grumos que se concentram junto à parede 

superior do frasco manualmente com uma espátula. A melhor estratégia é o uso de um frasco 

com diâmetro de duas vezes o comprimento do agitador, e um volume que ocupe até 5 vezes a 

altura do agitador. Alternativamente, pode-se aspergir solução com uma seringa e expelir contra 

a parede do frasco, pois a variação de diâmetro da agulha e do tubo propicia um regime turbu-

lento capaz de desfazer grumos sem proporcionar rompimento de cadeias.  

Com o PSC foi adicionado reticulante (CITR 5.0 % m/mpolímero) e catalisador (HPS 2.5 % 

m/mpolímero) necessários para a estabilidade do CG em água. Nesta tese não foi estudado siste-

maticamente o efeito da força iônica e do contra-íon sobre as propriedades do material, o CITR 

(a) (b) 

(c) (d) 
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pode ter dificultado a solubilização e alterado propriedades do gel.[114] O efeito mais drástico 

observado sobre a solubilidade dos PSC foi a utilização de solução binária 2.5% v/v de ácido 

acético,[59] entretanto, esses efeitos são indissociáveis dos aspectos dinâmicos do envelheci-

mento do gel.[130; 131] Existem artigos expondo diferente comportamento da água em hidrogéis 

de PSC ao longo do tempo, devido ao estabelecimento de diversos equilíbrios entre moléculas 

de água “livre” e confinada pelo polímero.[132; 133]  

Existem particularidades das soluções devido à faixa de concentração utilizada ser infe-

rior àquela de trabalhos similares (5.0 até 15.0 % m/m).[34; 35; 45] Há o risco de ocorrer decanta-

ção de soluções de PSC de baixa massa molar, formando um gradiente de concentração no 

frasco de estoque. Por outro lado, há o risco de que cavidades formadas em gel de PSC carre-

gado de alta massa molar sejam impossíveis de retirar. Em ambos os casos, é recomendável 

agitar o estoque envelhecido antes de transferir de recipiente e retirar eventuais bolhas após a 

transferência para os moldes. 

 

3.2.2. Congelamento 
 

O processo de congelamento foi efetuado em câmara fria de 50 cm x 60 cm x 40 cm, com tro-

cador de calor isolado em U de 50 cm x (40 + 60 + 40) cm ligado a compressor de n-propano. 

Destacou-se o ajuste empírico para bandejas de 25 cm x 40 cm x 7 cm (figura 15.a) e para uma 

caixa de plástico de 20 cm x 30 cm x 10 cm (figura 15.b) à metade da altura.7 Os recipientes são 

distribuídos na câmara refrigeradora afastados das placas frias, e posicionados na disposição 

mais simétrica possível (figura 15.c). A variação de temperatura do processo foi estimada atra-

vés da filmagem de um conjunto de termômetros eletrônicos com precisão de 0.1 °C entre 40.0 

e -20.0 °C, mantido ao lado da câmara fria (figura 15.d). 

Utilizar distribuições de alta simetria para as amostras como representado na figura 15 

aproximando um regime isotônico de troca de calor. Para as condições de laboratório, determi-

nou-se que a taxa média de congelamento por amostra foi de 4.0 mL.h-1, se a amostras manti-

verem uma distância de cerca de 2 cm, e se a porta da câmara estiver fechada durante todo o 

congelamento. Amostras com espessura de 1 a 2 mm não congelam uniformemente em contato 

direto com o recipiente, por conta da baixa área disponível à troca de calor lateral. Obtiveram-

se membranas visualmente homogêneas apenas quando as amostras foram suspensas e isoladas 

do contato direto com o ar frio da câmara. 

 
7 Cada molde possuí sua respectiva tampa. Uma tampa bem-posicionada aproveita a pressão gerada pela expansão 

do gelo no seu controle além de deixar superfície superior plana. 
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Figura 15. Fotografias esquemáticas da disposição das amostras na bandeja (a) e na caixa (b) e dos recipientes no 

congelador (c), assim como arranjo dos termômetros (d).  

  

 

 

 

Nos termogramas mostrados na figura 16 vemos que o resfriamento inicial acontece a 

uma taxa de ≈ 1.8 °C.min-1, atingindo o equilíbrio de fusão em -1.0 °C. A ocorrência ou não de 

um poço de superesfriamento está relacionado com a superfície de contato, teor de sólidos, e 

direção do fluxo de calor estudados na teoria unificada de congelamento.[134] Se forem atingidas 

condições de superesfriamento a energia potencial acumulada nas ligações de hidrogênio é con-

vertida em um número maior de núcleos de gelo, favorecendo vitrificação sobre a cristalização 

de gelo.[135]  Na figura 16.a, percebe-se que uma amostra localizada ao dorso da câmara fria 

apresenta uma troca térmica mais eficiente em termos do comprimento do platô do congela-

mento, e uma amostra à esquerda possui uma troca mais eficiente em termos do vale de supe-

resfriamento.8 Essa posição preferencial de troca de calor corresponde às regiões mais isoladas 

ao vazamento de ar frio do interior da câmara. 

Quando se compara o congelamento das amostras num mesmo molde, as posições com 

maior número de faces em contato com o ar congelante (“cantos” possuem três faces, “lateral” 

 
8 Posição dorsal é a oposição à porta, o fundo; posição frontal é a posição da porta; lados direito e esquerdo defi-

nidos em relação à figura 15.c. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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possui duas faces, e o meio possui uma face) trocam calor de modo mais eficiente, como ob-

servado na duração do equilíbrio nas figuras 16.b e 16.c. Na comparação das figuras 16.c e 16.d 

(escala de temperatura deslocada para facilitar a comparação), percebe-se que a inserção de 

uma barreira física (caixa isolante) homogeneíza as condições globais, apesar de as posições 

manterem suas particularidades. É possível verificar o efeito do volume e o material dos moldes 

sobre o congelamento, onde uma amostra de 5.6 mL (figura 16.b) demora cerca de 45 minutos 

para congelar desde iniciada a nucleação, enquanto uma amostra de 0.35 mL (figura 16.c) de-

mora tão pouco quanto 10 minutos. 

 

Figura 16. Termogramas de congelamento conforme o arranjo das amostras: (a) Canto do molde quadrado, em 

bandeja, e diferentes posições da câmara fria. (b) Centro da bandeja e diferentes posições do molde quadrado. (c) 

Centro da bandeja e diferentes posições no molde cilíndrico de 10 mm. (d) Centro da caixa e diferentes posições 

no molde cilíndrico de 10 mm. 
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Observações: Os termogramas da figura 16 possuem um caráter majoritariamente qualitativo. 

A sensibilidade dos termostatos entre 30 e -20 °C é de 0.1 °C com erro de pelo menos 5 % (não 

informado pelo fabricante). O contato é uma placa metálica de 15 mm de comprimento e 5 mm 

(b) (a) 

(c) (d) 
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de diâmetro que exclui um volume considerável de gel e que não são completamente compatí-

veis com as dimensões do molde. Como medidas alternativas poderiam ter sido utilizadas téc-

nicas de imageamento infravermelho (IV) acoplado a um controle com água pura de volume 

semelhante.[136] Avançando tecnologicamente, o arranjo experimental ideal para esse experi-

mento seria acrescentar à termografia e ao imageamento térmico, a tomografia de raios-X de 

alta resolução (TRX) resenhando um quadro completo do ambiente da amostra.[68] 

É costumeiro repetir que o congelamento é a etapa de crítica para a síntese, contudo é 

difícil encontrar estudos sobre os efeitos processo-estrutura e composição-estrutura. Gupta e 

colaboradores revisaram o congelamento de CG com base em nanocelulose,[137] enfatizando o 

comportamento de polissacarídeos em relação a outros materiais liofilizados[41] e aos coloi-

des.[47] O processo de síntese de nanocelulose possui grande especificidade produzindo suspen-

sões estáveis e partículas de alta homogeneidade, seria o PSC mais simples para produzir ma-

teriais porosos.[34; 35; 45; 137; 138] Os efeitos do processo sobre a morfologia são bastante drásti-

cos,[137] mas eles estão limitados à descrição da liofilização como um processo estático. 

O cristal de gelo possui dez alótropos dependendo da salinidade e pressão,[43] destacando-

se o cristal prismático hexagonal, mais estável em condições de ambiente, capaz de crescer 

tanto ao longo do eixo transversal (aprisionando pequenas moléculas entre os planos cristalinos) 

quanto ao longo do eixo longitudinal (segregando material ao redor do cristal). Ao contrário do 

congelamento da água pura, onde os núcleos de gelo tem liberdade espacial para crescer,[43; 134] 

as suspensões aquosas apresentam múltiplas interfaces que impedem a cristalização.[47; 83] Se 

cristais de água se formam, os sólidos suspensos são concentrados e o ponto de fusão abaixa. 

Se uma parte do líquido não cristaliza, pode ocorrer fusão parcial e solidificação fracionada. A 

sequência causa o envelhecimento e a separação do sistema.[68; 139]  

O congelamento de uma solução (“freezing”) pode ser entendido como dois processos 

competitivos, cristalização (“icing”) e vitrificação (“glassing”), e um processo complementar, 

concentração de sólidos (“templating”).[47] As morfologias expandidas do gelo são o resultado 

tanto do crescimento longitudinal e transversal em cada núcleo (colunar, dendrítica e lamelar) 

quanto da fusão e dissolução (deformados e ameboides).[41] À medida que o teor de sólidos 

diminui existe mais água disponível para a cristalização, o que diminui a conectividade das 

estruturas. Se o teor de sólidos aumenta existe pouco solvente disponível para cristalização, 

logo, a conectividade dos poros diminui. Para evitar a formação de lamelas é interessante apli-

car pressão, cisalhamento e escalas elevadas de temperatura, condições favoráveis à vitrifica-

ção. Nesta tese a maior preocupação era a formação de lamelas, rachaduras regulares no mate-

rial, que diminuíam a resistência mecânica e deixavam o sólido heterogêneo.[18] 
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O congelamento não é uma etapa definitiva de formação da estrutura e exigiu um esforço 

para a sublimação de amostras congeladas tão rápido quanto possível. Como as formas crista-

linas são termodinamicamente mais estáveis, amostras congeladas por longos períodos tendem 

a aumentar irreversivelmente seu tamanho de poro.[139] A figura 17 mostra o exemplo curioso 

de uma amostra congelada de 5 mL inadvertidamente colocada em um congelador de bombea-

mento de ar frio (“frost-free”) por até 18 meses. Uma amostra congelada com coloração trans-

lúcida (como ao centro) sobre o fluxo de ar e temperatura do freezer perdeu água através das 

extremidades não impedidas, adquirindo coloração branca.9 

 

Figura 17. Amostras congeladas colocadas em congelador de bombeamento de ar por até 18 meses. 

  
 

3.2.3. Sublimação 
 

Foram definidas três condições empíricas para a promoção de um processo de liofilização com 

mínimo impacto sobre a síntese: (i) duas amostras devem ser distanciadas entre si por pelo 

menos uma amostra; (ii) a coluna de CG entre a fronteira de sublimação e o “vazio” não deve 

exceder 9 mm; (iii) a concentração de sólidos deve exceder 1.0 m/m para resistir à pressão 

capilar. Essas condições definem as dimensões máximas dos moldes e a disposição das amos-

tras nos moldes conforme a figura 15. As amostras congeladas teriam uma distribuição similar 

à mostrada na figura 18 nas ampolas do aparelho Terroni - LT600, distribuindo uma camada de 

amostras em moldes iguais. 

Numa atualização foi acoplado um vacuômetro digital (Agilent Type 0531 TC) à ligação 

entre o liofilizador e a bomba de vácuo (Edwards XD i6), permitindo a leitura de pressão e 

temperaturas limite no aparelho. Para o ambiente a 25°C, o vácuo aumenta cerca de 50 µmHg 

a cada 50 mL e a temperatura do condensador aumenta ≈ 1°C por ampola utilizada. Isto alterou 

o protocolo de utilização do aparelho para 150 a 200 µmHg de -47 a -50 °C durante todo o 

 
9 Fenômenos, como o mostrado na figura 17, são muito lentos, não são homogêneos e nem sempre distinguíveis 

tão claramente. O apêndice A aborda alguns exemplos que não são distinguíveis claramente por fotografia. 
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período de funcionamento, condições recomendadas pela Terroni. A maior parte do protocolo 

de sublimação envolveu bateladas de 48 a 72 horas para 50 a 200 mL de amostra, por extrapo-

lação, implicaria que o vácuo no aparelho oscilou entre 150 e 450 µmHg com a temperatura do 

condensador variando entre -45 e -50 °C. 

Controlando a disposição das amostras na ampola, conhecendo a temperatura ambiente, 

e utilizando uma margem estreita de variação do vácuo operacional obtém-se desempenho 

muito próximo ao valor nominal da bomba de vácuo de 6.0 mL.h-1. Os tempos ótimos de subli-

mação, considerando o equilíbrio térmico com o ambiente para os moldes de acrílico com 2, 5, 

7 e 10 mm seriam, respectivamente, 1, 3, 5 e 7 horas. Para os moldes utilizados em teste de 

compressão (5.6 mL, 13 mm x 17 mm x 25 mm) o tempo ótimo de equilíbrio térmico seria de 

22 a 24 horas, correspondente a uma taxa média efetiva de sublimação de (0.25 ± 0.03) mL.h-1 

por amostra isolada. O término do processo de sublimação é ligeiramente subjetivo, deveria ter 

sido adotada um intervalo de segurança de 20 min.mL-1 de amostra isolada. 

 

Figura 18. Fotografia da disposição das amostras da figura 15 nas ampolas de 75 mm de diâmetro do liofilizador. 

   
 

Observações: Esses tempos não variam muito em decorrência do volume total de amostras no 

aparelho, pois o processo de sublimação é limitado pela área superficial e pela taxa de transfe-

rência de calor do ambiente. Na maioria dos aparelhos de bancada, a câmara de liofilização está 

em contato direto com atmosfera de laboratório, ou seja, a amostra se mantém congelada devido 

a uma expansão “adiabática” de vapor do solvente na fronteira de sublimação. A cada ciclo da 

bomba de vácuo, parte do solvente solidificado na amostra é vaporizado e capturado no coletor 

progredindo lentamente para a formação de um sólido sem solvente. A velocidade do processo 

depende da diferença de temperatura entre o condensador e a amostra congelada, considerando 

que a eficiência da bomba se mantenha constante.[140] 
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A temperatura das amostras é dinâmica e depende do balanço entre ganho de energia do 

ambiente e à perda pela energia pela vaporização, que impõe ao processo efeitos geométricos. 

Uma amostra cúbica de 1 mL com todas as faces desimpedidas (razão área/volume de 6 cm-1) 

terá uma taxa de sublimação inicial maior que uma esfera de 1 mL (razão área/volume de 3 cm-

1). Além disso, uma amostra cúbica de faces desimpedidas possui uma densidade de área 3 

vezes maior nos vértices e 2 vezes maior ao longo das arestas, de modo de uma mesma amostra 

deve apresentar taxas distintas de sublimação devido ao formato. O limite de tamanho existe 

em decorrência do surgimento de uma barreira física ao fluxo de vapor da fronteira de evento 

suficiente para compensar o ganho de temperatura.[40] 

Assim como o congelamento, o processo de sublimação não impede transformações no 

sistema pela diferença de temperatura no processo. Tipicamente utiliza-se sublimação para a 

extração de água de um material solúvel, isso implica em uma etapa secundária de saída de 

umidade do interior dos sólidos que é revertida tão logo o material é colocado em contato com 

temperatura ambiente.[40; 140] A técnica está predisposta a três problemas: colapso da amostra 

(caso a pressão capilar na fronteira de evento e seja maior que a resistência do sólido), degelo 

(caso a temperatura do vapor na pressão de operação exceda o ponto de fusão da mistura) e 

drenagem (caso o vapor condense na coluna de sólido e dissolva parcialmente). Essas variações 

podem ser observadas na figura 19 para CG de GX (figura 19.a), com drenagem pela presença 

de 0.1 mol.L-1 de NaCl (figura 19.b) e colapsado por uma 2ª sublimação (figura 19.c).  

 

Figura 19. Fotografia de amostras sublimadas comum (a), com perfis de drenagem (b) e com colapso (c). 

   
 

3.2.4. Reticulação 
 

A reação de reticulação é feita à 165 °C em estufa Marconi – MA 030/12 com câmara de 20 

cm x 20 cm x 30 cm, em placas de Petri pré-aquecidas a 70 °C, por pelo menos 7 minutos.[141] 

Como o volume e o número de amostras varia de acordo com a capacidade de liofilização (gar-

galo de produção), a disposição de placas na estufa e de amostras não foi estudada. Tentou-se 

(a) (b) (c) 



70 

manter pelo menos 20 mm entre diferentes placas de Petri (figura 20.a) e 5 mm entre diferentes 

amostras (figura 20.b), posicionando próximo à porta para facilitar a remoção (figura 20.c). 

Essas condições pressupõem que a amostra tenha umidade próxima a 0%, em períodos curtos 

após a sublimação, de modo que o aquecimento produza uma contração volumétrica baixa. 

 

Figura 20. Arranjo das amostras na estufa. (a) Placas de Petri distanciadas por pelo menos 20 mm. (b) Amostras 

distanciadas por pelo menos 5 mm. (c) Posicionamento em direção à porta. 

   
 

Ácidos orgânicos podem formar anidridos na presença de uma fonte primária de prótons 

e condições que favoreçam a desidratação intensa. Ácidos carboxílicos multifuncionais com 

cadeia de comprimento adequado são passíveis de formação de anidrido através de reações de 

condensação intramolecular. O ácido cítrico é um triácido carboxílico (pKa1 3.13, pKa2 4.76, 

pKa3 6.40) com alta solubilidade em água (383 g.L-1 à 25 °C) e baixa toxicidade (dose letal 

média 3 g.kg-1) em humanos possibilitando seu uso direto em solução. Como seu ponto de fusão 

está acima da temperatura de ebulição da água (p.f. 153 °C) o ácido cítrico fundido é capaz de 

agir como reagente e fonte primária de prótons para a formação de anidrido cítrico até a tem-

peratura de decomposição (p.d. 175 °C), como mostrado na figura 21.a.  

Por ser promovida em meio sólido a formação de anidrido cítrico é uma reação interme-

diária interessante na reticulação de polímeros com hidroxilas livres, como os polissacarídeos. 

Supõe-se que o anidrido fundido escorra sobre o polissacarídeo e se posicione numa conforma-

ção adequada a um ataque nucleofílico concertado entre a hidroxila nucleofílica do PSC e a 

carbonila eletrofílica do anidrido, regenerando o ácido central. Depois do consumo de todo o 

anidrido livre, devido à temperatura ocorre a formação de um polissacarídeo-anidrido cítrico, 

que pode se ligar em uma diferente cadeia de polímero. Considerando a rota de síntese utilizada 

nesta tese, a reação de reticulação com ácido cítrico (figura 21.b) mostrou-se conveniente por 

não exigir tratamentos que pudessem modificar drasticamente a morfologia. 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 21. Proposta de mecanismo da reação de reticulação. (a) Formação do anidrido por condensação intramo-

lecular do ácido cítrico. (b) Formação de ligações éster entre cadeias de celulose, devido à reação das hidroxilas 

do polissacarídeo com anidrido cítrico. 
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Em todas as sínteses foi adicionado hipofosfito de sódio (HPS, p.f. 310 °C) como agente 

catalizador da esterificação em proporção molar de 1:1 em relação ao ácido cítrico. O meca-

nismo não é bem estabelecido, dado que reações em estado sólido vão depender da distribuição 

preestabelecida de reagentes na matriz. Baseado em Hashemikia e Montazer,[142] supõe-se que 

na presença de HPS a desidratação do ácido cítrico seja facilitada pela doação de prótons, tanto 

para as reações da figura 21.a quanto das figuras 22.a e 22.b com a formação de ácido/anidrido 

acolítico (p.f. 195 °C). Devido à proporção molar entre ácido cítrico e HPS (1:1) não é possível 

descartar a reação de fosforilação parcial do ácido acolítico em tempos de reação mais longos 

e temperatura maior, figura 22.c. 

Durante o aquecimento prolongado, ácidos carboxílicos podem sofrer descarboxilação 

por reação de eliminação bimolecular (E2) no carbono mais substituído. O ácido cítrico ligado 

à celulose (figura 21.b) está sujeito à saída da carboxila central como gás carbônico, além da 

reação de desidratação (figura 22.a) e fosforilação (figura 22.c). Considerando este conjunto de 

reações, pequenas alterações na disposição das amostras e no tempo de aquecimento talvez 

tenham gerado mudanças propriedades da amostra. Este tópico é discutido novamente ao longo 
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da secção 4.3, à medida que mudanças na composição do gel precursor exigiram modificações 

pontuais de protocolo de síntese. 

 

Figura 22. Proposta de mecanismo de ação do HPS na reação de reticulação. (a) Reação de formação do ácido 

aconítico. (b) Reação de formação do anidrido aconítico. (c) Reações de fosforilação. 
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Outros reagentes comuns de reticulação química (destacando-se epicloridrina, glutaral-

deído e carbodiimida em um universo de variantes comercias)[143] exigem solvente para se dis-

persarem e reagirem adequadamente com os grupos funcionais do polissacarídeo. A reticulação 

em via úmida traz a possibilidade de manutenção de condições de estudo e aplicação muito 

próximas ao gel precursor, facilitando a troca de solventes para lavagem, por exemplo. A utili-

zação de via seca, aumenta a vida útil do material (polissacarídeos intumescidos são alvo de 

fungos e bactérias), melhora o manuseio (atribuir volume fixo permite a estocagem), e possibi-

lita diversas técnicas de caracterização (densimetria, testes mecânicos, MEV e TRX).  

As amostras reticuladas possuem coloração entre o branco e o amarelo pálido, com as-

pecto esponjoso como mostrado na figura 23.a. Para géis precursores na concentração de 2.0 

% m/m a densidade aparente (ρap) das amostras fica na faixa de 22 a 36 kg.m-3, dependendo da 
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composição e do formato do molde. Devido à alta porosidade, os criogéis colocados em contato 

com água são translúcidos, propriedade intensa nas membranas 2.0 % contra a logo da Univer-

sidade de São Paulo, figura 23.b. As amostras foram armazenadas sem lavagem em tubos plás-

ticos de 50 mL ao abrigo da luz em atmosfera ambiente. Os criogéis mantém-se estáveis por 

períodos prolongados em meio aquoso e em diversos solventes comuns de laboratório (hexano, 

benzeno, tolueno, etanol, isopropanol, formamida, piridina, tetrahidrofurano, clorofórmio, di-

clorometano e dimetilsulfóxido). Os criogéis suportam faixa de pH dependente da natureza 

química do polissacarídeo (estáveis na faixa de 1.0 até 10.0) e da reversão da reticulação em 

contato com meio aquoso alcalino (faixa de 8.0 a 10.0, dependendo do ácido conjugado). 

 

Figura 23. Fotografia dos criogéis de GX 2.0 % m/m ao lado dos seus moldes (a) e em comparação com opaci-

dade seco e molhado (b). 

(a) 

 

(b) 

 
 

3.3.  Caracterização 
 

3.3.1. Sorção, Intumescimento e Teor de Gel 
 

As características do criogel são as herdadas do polissacarídeo precursor e intensificadas pelo 

aumento da área superficial. Entretanto, o processo de produção é o fator preponderante para a 

morfologia dessa superfície, a orientação de grupos funcionais do PSC em direção à superfície 
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dos poros (produção de materiais funcionalizados) ou em direção ao interior das paredes (pro-

dução de filtros por exclusão de tamanho), e o perfil de sorção/escoamento de fluido através 

dos criogéis. Dentro de uma rede com algumas dezenas ou alguns milhares de camadas de poros 

descontínuos apresenta relações complexas entre área e orientação, cujo estudo é crítico para a 

modificação pós-síntese assim como para a aplicação dos materiais porosos.[70]  

A superfície condiciona as moléculas a uma orientação específica em relação ao interior 

de um corpo (“bulk”) no qual uma substância apresentaria interações isotônicas ao seu redor). 

Esse efeito não se restringe apenas à camada adjacente à superfície (interface), podendo se pro-

longar por longas distâncias em relação ao diâmetro médio da molécula, até orientação induzida 

seja substituída por orientações termicamente aleatórias. A diferença de energia de uma molé-

cula na superfície (elevada energia potencial) e a energia da mesma molécula no “bulk” (baixa 

energia potencial) cria a chamada “tensão superficial” (γ), o trabalho necessário para o aumento 

da área de um volume conhecido de substância fluída. 

Tensão interfacial é um parâmetro relevante para a afinidade e espalhamento entre duas 

substâncias distintas, uma vez que, seu módulo depende do módulo das interações intermole-

culares entre duas substâncias. Fluidos possuem valores de tensão superficial típica mais bem 

definidos do que sólidos, pois o estado físico permite melhor homogeneização e que o trabalho 

aplicado promova um escoamento de volume sem descontinuidade. Sólidos sofrem deformação 

quando tensionados, enquanto os fluidos não. Consequentemente, costuma-se chamar γSG como 

“energia interfacial”  sólido-gasoso ou “energia superficial” do sólido, constante referenciada 

pela tensão superficial de dois ou mais líquidos (γLG).[82] 

Existem diversas teorias para a estimativa da energia interfacial, baseando-se em extra-

polação “direta” de uma série homóloga de líquidos com γLG conhecido, ou extrapolação por 

“componentes da superfície” propondo um arranjo geométrico para o balanço de forças na in-

terface sólido-líquido-ar.[82] No método geométrico de Owens-Wendt, por exemplo, a energia 

superficial sólido-ar em uma superfície perfeitamente plana é uma composição da tensão só-

lido-líquido e da projeção da tensão líquido-gás segundo o ângulo de contato líquido-sólido (θ, 

parâmetro experimental da medida). A gota precisa ter um volume pequeno o suficiente para 

que não seja deformada pelo seu próprio peso e volume elevado o bastante para ser representa-

tiva (10 µm). Esse arranjo, mostrado na figura 24, definiria duas situações opostas: superfícies 

repelentes ao líquido (θ > 90°) e superfícies atraentes ao líquido (θ < 90°).[144] 
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Figura 24. Representação de diferentes ângulos de contato em relação à superfície. 

 
 

A equação de Young (equação 20) é a expressão matemática utilizada para extrapolação 

da energia superficial relativa por goniometria, (γSG - γSL). Por ser um parâmetro relativo, a 

energia superficial é expressa em relação a um solvente polar (como H2O) e a um solvente 

apolar (como CH3I2) ambos de alta pressão de vapor. Pode-se definir γSG de modo mais abran-

gente estimando a histerese do ângulo θ, causada pela redução de volume ou pela leve inclina-

ção da superfície. A ocorrência de histerese de θ à rugosidade da interface na região de contato 

sólido-líquido-ar, a rugosidade pode causar um aumento da adesão de líquido (diminuição apa-

rente de θ) ou o aprisionamento de ar entre sólido e líquido (aumento aparente de θ). 

γSG = γSL + γLG cos (θ) (20). Equação de Young. 

Todos os modelos clássicos consideram a interface sólidas geometricamente regulares e 

impermeáveis à passagem de fluido, suposição que não é aplicável para os materiais porosos 

de uma maneira direta.[70] Um sólido poroso está permanentemente preenchido com fluidos, 

que tanto permeiam quanto estão aprisionados junto às interfaces. Isto pode ser deslocado es-

pontaneamente na direção do sistema sólido-fluido com energia superficial mais baixa, por 

exemplo, a água expulsando o ar ao contato com um material poroso hidrofílico. Uma das ma-

neiras de determinar a energia superficial de matrizes porosas é o estudo dos fenômenos de 

sorção, notavelmente, a aproximação pelo fenômeno de capilaridade.  

O líquido em contato com o sólido poroso tende a adquirir um ângulo de contato, carac-

terístico da afinidade do líquido pela interface plana, em todas as direções possíveis junto às 

paredes do poro. Em um poro cilíndrico, a curvatura causada pela adesão de um líquido às 

paredes de um cilíndro produz uma diferença de pressão diretamente proporcional à γLG e in-

versamente proporcional ao raio (r) do cilíndro, seguindo a equação de Young-Laplace (equa-

ção 21). Essa diferença de pressão entre o líquido livre e o líquido confinado nos poros é com-

pensada pela formação de uma coluna de material de altura h ao longo dos poros, conforme a 

equação 22, dependente da densidade de líquido (µ) e da constante da gravidade (g). 

ΔP =
2γLG

r⁄  (21). Equação de Young-Laplace. 

ΔP = μ. g. h (22). Equação de pressão capilar. 

 

θ > 90° θ = 90° θ < 90° 
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Define-se “ascensão capilar” como o processo espontâneo de entrada de água em um 

canalículo em decorrência de uma área côncava em relação à ortogonal, θ < 90°, que gera pres-

são favorável ao espalhamento. Consequentemente, os líquidos com θ > 90° formam uma área 

convexa gerando uma pressão favorável à coesão, sofrendo um processo de “depressão capilar” 

no qual haveria entrada de líquido exclusivamente sobre pressurização.[82] Washburn estudou 

extensivamente o fenômeno de ascensão capilar em matrizes porosas considerando a entrada 

de um líquido incompressível através de sólidos formados por canalículos cilíndricos homoge-

neamente distribuídos (figura 25).[99; 144] 

 

Figura 25. Modelo de poro pressuposto pelo modelo de Washburn onde todos os poros possuem formato regular, 

são indeformáveis e estão distribuídos homogeneamente (a). Nestas condições o fluxo no meio do material em 

relação à interface com o líquido é constante por conta do menisco apresentar o mesmo ângulo de contato (b). 

 

 

 
 

A equação de Washburn correlaciona o aumento da taxa de ascensão de líquido (v/t, de-

notada como m2/t na equação 23) ao aumento da tensão superficial (diretamente proporcional 

ao aumento da curvatura do menisco) e com a diminuição da viscosidade do líquido (η, direta-

mente proporcional à resistência ao fluxo hidrodinâmico), e uma constante de proporcionali-

dade característica do material (Cw, ligada ao diâmetro médio dos poros). Essa técnica exige o 

uso de um solvente de referência (baixa viscosidade e baixa tensão superficial, como o n-he-

xano) para o qual se extrapola que θ = 0°, definindo experimentalmente o valor de Cw. Em 

posse da constante de Cw, determina-se experimentalmente o ângulo de contato para água. 

m2

t
= Cwγ

ρ2

η
cos(θ) (23). Equação de Washburn 

As medidas de sorção utilizadas para a determinação de θ pela equação de Washburn 

foram realizadas em um tensiômetro de alta precisão, Krüss K100 (figura 26.a) com sensibili-

dade de 0.5 mg em dois mostruários distintos: um recipiente cilíndrico vazado com 14 mm de 

diâmetro interno (figura 26.b) e uma garra (figura 26.c). Utilizou-se amostras de diferentes 

volumes e formatos: ortorrômbicas (≈ 5.6 mL), cilíndricas de 10 mm de diâmetro (≈ 0.5 mL), 

e membranas (diferentes espessuras e comprimentos). Os experimentos tiveram até 10 minutos 

θ 

(a) (b) 
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de duração com tomada de massa a cada 100 ms, tanto para n-hexano como para água deioni-

zada. Para minimizar variações, as amostras utilizadas para a sorção de n-hexano foram secas 

em estufa à 60 °C por 8 horas e utilizadas para sorção de água. 

 

Figura 26. Fotografia do tensiômetro automático Krüss K100 (a), do porta-amostras cilíndrico de 12 mm de diâ-

metro interno (b), e uma garra com prolongador de 30 mm (c). 

 
  

 

Considerando que as paredes dos poros sejam inertes em relação ao meio de imersão, a 

sorção de solvente puro é uma técnica que permite estimar a porosidade aberta dos sólidos. 

Porosidade (P(%)), definida pela equação 24, é a porcentagem de espaço preenchido por meio 

fluido (Vlivre) no interior de um sólido (Vtotal), podendo ser aberta (esponja, se os poros forem 

interconectados até o exterior) ou fechada (espumas, se os poros forem confinados por sólido). 

Supondo que o n-hexano seja capaz de ocupar todo o Vlivre, e a definição de densidade, a equa-

ção 24 pode ser transformada na equação 25 onde utiliza-se os dados experimentais para extra-

polar a quantidade efetiva de material no sólido poroso. 

P(%) =
Vlivre

Vtotal
. 100 (24). Definição de porosidade. 

P(%) =
mhexano ρhexano⁄

mcriogel ρap⁄
. 100 (25). Porosidade por sorção de n-hexano. 

Esse parâmetro de retenção de água é denominado “grau de intumescimento” (SD), defi-

nido pela equação 26, a razão entre a máxima quantidade de água retida (mágua) e a massa inicial 

(mseca). O SD é uma constante útil para estimar a capacidade de sorção do material poroso, 

geralmente comparado com a proporção do gel precursor. Se a concentração de polissacarídeo 

no gel precursor for mantida em 2 % m/m supõem-se que o sólido poroso imerso em água 

retenha em torno de 50 vezes sua massa seca em solvente (98 / 2 = 49), desconsiderando vari-

ações volumétricas durante a síntese e aprisionamento de ar em poros irregulares. Bons absor-

ventes irão reter em líquido centenas ou milhares de vezes a sua massa seca original mantendo 

certo nível de continuidade no material. 

(a) (b) (c) 
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SD =
mágua

mseca
 (26). Definição de grau de intumescimento. 

A lavagem comum procede com a imersão de 1 volume de CG em 10 volumes água 

deionizada, com 3 trocas d’água a cada 30 minutos, suficiente para tirar o excesso de sal se-

gundo medidas de condutividade (≈ 5 µS.cm-2 à 25°C). A massa máxima de água que um CG 

pode reter é atingida após 8 horas de contato com o líquido, tempo necessário para a difusão de 

gases presos para o bulk da solução. Para determinar o material ligado numa amostra de CG, 

um sólido de massa conhecida (minicial) foi submetido à imersão em água de descarte do desti-

lador (≈ 150 µS.cm-2) por períodos de 3 dias com troca d’água 3 vezes ao dia sem agitação. Em 

todos os casos de lavagem de CG foi aferida a sua massa úmida, e o material com excesso de 

água foi liofilizado novamente.10 

A amostra saturada de líquido não possui um volume bem definido, podendo tanto perder 

líquido ao toque quanto absorver um pouco de excesso. Tipicamente, a amostra era posicionada 

na extremidade de uma espátula, colocada em contato com água para atingir o excesso, e des-

lizadas para recipiente de pesagem. Os produtos de lavagem prolongada são mais suscetíveis à 

umidade do ambiente, verificando-se variações de até 15 % em sua massa aferida em dias dis-

tintos. Para controlar esse efeito o valor de mfinal foi aferido após secagem por 24 horas em 

estufa à 60 °C em contato com sílica gel. O teor de gel (G(%)) é a fração percentual entre a mfinal 

e minicial, definido na equação 27, o melhor parâmetro para estimar a efetividade do processo de 

reticulação dos criogéis. 

G(%) =
mfinal

minicial
 (27). Definição de teor de gel. 

A expulsão de ar pelo líquido, a difusão de solvente para o interior das paredes (inchaço 

ou dissolução) e a saída de material não-ligado das paredes (reticulante, sais ou PSC) são fenô-

menos paralelos e interdependentes da sorção. O intumescimento altera a diâmetro do poro e 

sequestra líquido do processo de ascensão. A difusão de material de uma parede intumescida 

para o líquido altera a viscosidade e a tensão superficial, modificando as características do fluxo 

dentro dos poros. Em conjunto, intumescimento e dissolução formam caminhos preferenciais 

de ascensão capilar que amplificam efeitos de aprisionamento de ar ao longo da estrutura. 

A existência de uma rede porosa pressupõe que haverá uma barreira de permeação no 

sentido ortogonal e que surgirão caminhos competitivos no sentido longitudinal. As constantes 

aferidas por sorção de líquido devem ser analisadas em conjunto dentro do arranjo experimental 

 
10  Para controlar as massas, cada amostra precisou ser colocada em recipientes separados durante toda a lava-

gem. Utilizou-se lavagem estática para evitar que amostras mais frágeis fossem fragmentadas. 
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e do impedimento oferecido pela amostra. Por conta disso, criogéis no formato de monólitos 

(amostras com razão largura:altura de aproximadamente 1:1) foram substituídos por criogéis 

no formato de membranas (amostras com razão largura:altura de pelo menos 10:1), que impõe 

uma barreira de difusão sintonizável. Nesta tese, foram utilizados regimes de passagem de flu-

ido lentos (ascensão capilar, fluxo gravitacional, difusão) para os quais o efeito da razão de 

aspecto é mais perceptível.  

 

3.3.2. Resistência à Compressão Mecânica 
 

Sólidos sujeitos a aplicação de forças de compressão/extensão respondem com deformação (𝛿) 

específica das suas dimensões iniciais (𝑙0) para uma dimensão de equilíbrio (𝑙) no sentido de 

aplicação de força, definida pela equação 28. A deformação direcional é acompanhada por uma 

deformação ortogonal que procura equilibrar o fluxo de matéria decorrente da aplicação de 

força, coeficiente de Poisson, mais intenso dependendo da direção e do módulo das interações 

intermoleculares, e das dimensões do corpo de prova. Para baixos valores de deformação até 

atingir um limite característico da natureza química e da organização molecular do material, a 

tensão aplicada (𝜏) é proporcional à deformação pelo módulo de elasticidade (Ɛ, também cha-

mado de módulo de Young para materiais) conforme a equação 29.[145] 

δ =
l0 − l

l0
 (28). Definição de deformação linear. 

τ = ε δ (29). Equação de Hooke. 

A resistência mecânica de sólidos metálicos maciços depende da intensidade da ligação 

metálica (quanto ao módulo da barreira energética para que dois planos atômicos deslizem entre 

si), da estrutura cristalina do composto (quantas e quais são as orientações passíveis de deslo-

camento atômico entre si), o tamanho e número de monocristais (qual é a extensão e a orienta-

ção preferencial do deslocamento dos átomos em relação ao corpo). Essas três razões condici-

onam um perfil de módulo de compressão por deformação com três faixas distintas: (i) uma 

etapa elástica na qual a deformação é reversível; (ii) uma etapa de deslocamento irreversível 

dos planos; e (iii) um limite de ruptura do retículo cristalino.[145]  

O comportamento elástico é limitado à deformação baixa, correspondentes a elasticidade 

característica das ligações metálicas. O aumento da temperatura, nesse sentido, diminuiu a in-

tensidade das interações permitindo que a faixa elástica dos materiais se estabeleça em faixas 

de deformação mais amplas. Os defeitos de retículo (impurezas e vacâncias) e os limites de 

monocristais (mudança de planos cristalinos e bordas irregulares) gera impedimento ao deslo-

camento atômico e intensificam tanto o módulo de resistência do sólido maciço. Entretanto, 
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sobre tensão constante as imperfeições do sólido tendem a se concentrar o que cria fissuras e 

diminui a extensão da faixa de deformação antes da ruptura.  

Para polímeros a resposta mecânica é diferente não apenas pela intensidade das interações 

intermoleculares ser menor que a ligação metálica, mas também porque as cadeias ocupam o 

espaço de modo preferencial dependendo do comprimento e presença de grupos laterais. As 

fibras de Kevlar® (poli(p-fenilenodiamida)) é capaz de atingir alta cristalinidade atingindo força 

de ruptura sob baixa deformação (3600 MPa à 2.7%). As regiões amorfas nos materiais poli-

méricos permitem a existência de espaço livre ou preenchido por moléculas de baixa massa 

molar (plastificantes) que facilitam o escoamento de cadeias durante a aplicação de tensão. As 

fibras de seda (polímero de fibroínas), por exemplo, são tanto resistentes (força máxima de 300 

- 740 MPa) quanto dúcteis (ruptura até 26 %) graças a possibilidade de mobilidade de cadeias 

em seus domínios cristalinos.[146] 

Quando comparados a materiais inteiriços, os sólidos porosos apresentam limitações de-

correntes da orientação das paredes do poro em relação ao vetor de aplicação de força sobre o 

material. A dissipação de tensão na microestrutura porosa respeita os mesmos fundamentos de 

equivalentes macroscópicos como prédios e túneis, ou seja, estruturas mais densas, elementos 

mais espessos e redes mais conectadas dissipam força com mais eficiência. Gibson e Ashby 

modelaram o comportamento de sólidos porosos considerando a resposta de uma célula unitária 

à compressão segundo três elementos: o formato de poro (quadrangulares - conexões perpen-

diculares sobre a parede de poro adjacente; ou hexaédricos - conexões angulares sobre a junção 

de paredes de poro), estrutura da rede (fechada - tensão se difunde uma caixa oca; ou aberta - 

tensão se difunde a através de colunas de material), e natureza da dissipação (compressão elás-

tica, deformação angular, torção e ruptura dos elementos estruturais).[69] 

A equação de Gibson-Ashby (equação 30) descreve genericamente o módulo de com-

pressão relativo de sólidos porosos (Ɛ/Ɛ0) em termos da sua densidade relativa (ρ/ρ0), onde ρ0 e   

Ɛ0 são a densidade e módulo de compressão do material inteiriço, respectivamente. Nela a cons-

tante α depende da natureza das interações (quanto maior α, mais intensas são as interações 

moleculares e mais resistente é o material), enquanto a constante β depende da dissipação efe-

tiva de forças ao longo da célula unitária (quanto maior for β, melhor a microestrutura dissipa 

tensão e mais resiliente é o material). Como a ordem de magnitude de Ɛ varia muitas ordens de 

grandeza em função da composição é comum utilizar a forma linearizada da equação de Gib-

son-Ashby, de modo a distinguir famílias de materiais porosos pela sua composição e microes-

trura, assim como isolar as constantes mais facilmente.[41] 
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ε

ε0
= α (

ρ

ρ0
)

β

 (30). Equação de Gibson-Ashby. 

Em geral os valores do material inteiriço são estimados por extrapolação em relação a um 

correspondente de mesma composição em condições mais bem estabelecidas (normas ABNT, 

ASTM ou ISO). O procedimento para determinação de Ɛ0 de pó/grânulos, como os PSC utili-

zados nesta tese, exige fazer uma pastilha de dimensões de bem definidas[147] que mantém um 

aspecto de especulação devido a presença de ar percolado na estrutura. Por outro lado, a disso-

lução de polissacarídeos e a evaporação de solução no formato de um monolito também não 

garante que 100 % de compactação para ensaios mecânicos. Devido à dificuldade de determinar 

a densidade efetiva do polissacarídeo como presente na parede do poro (ρ0) e à dependência da 

umidade sobre o módulo de elasticidade (Ɛ0) utiliza-se a forma simplificada na equação 31.  

ε = k ρβ (31). Forma simplificada de (30). 

Os ensaios de resistência mecânica foram feitos com dinamômetro digital IP 90 DI-10 

(importado e calibrado por IMPAC) com limite de medida entre 0.1 e 10.0 N e com precisão 

de 0.5 %, acoplado a uma régua digital com sensibilidade de 0.1 mm. Os ensaios foram reali-

zados com velocidade de 50 ± 5 mm/min às condições ambiente de São Paulo (umidade relativa 

do ar entre 50 e 70%, temperatura de 22 ± 2 °C)[148] com pelo menos 5 amostras de ≈ 15 mm x 

16 mm x 24 mm comprimidas na orientação longitudinal contra superfície compressora de 15 

mm de diâmetro.11 Esse procedimento possui uma boa correlação entre diferentes operadores, 

utilizando amostras homogêneas entre si e protegem as amostras dos intemperes. 

 

3.3.3. Microscopia Eletrônica e Tomografia de Raios-X 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de caracterização superfícies con-

dutoras e semicondutoras amplamente utilizada na ciência de materiais como técnica primária 

de visualização de morfologia e orientação. Um filamento de liga metálica de composição apro-

priada (W, LaB6 ou GaAs) disposto a campos elétricos superiores a 2 kV na ausência de inter-

ferentes (umidade, gases ionizáveis, e compostos voláteis) gera um feixe de elétrons pela quebra 

do dielétrico. Esses elétrons primários, vindos do feixe, estão dispostos principalmente à refle-

xão na superfície da amostra, mas uma pequena parcela da energia potencial é transferida na 

deflexão para elétrons condutores da superfície da amostra. Os elétrons condutores excitados 

 
11 Um outro protocolo foi aplicado no laboratório foi o uso de velocidades de compressão muito baixas, amostras 

de tamanho controlado e um equipamento automatizado, obtendo um comportamento mecânico muito mais bem 

comportado e correlacionável aos polímeros inteiriços.[158]  
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são expulsos da superfície como um feixe secundário e podem ser capturados por um detector 

posicionado em ângulo rasante.[149] 

A emissão secundária é maior quanto maior for a área disposta ao feixe, consequente-

mente, isso carrega informações das características da superfície. Na técnica de MEV uma 

amostra é colocada em contato com uma coluna de alto vácuo na qual um feixe de elétrons 

controlado por um conjunto de lentes magnéticas faz a varredura da superfície exposta, com a 

finalidade de construir a imagem. Uma das vantagens do MEV é a facilidade em correlacionar 

dimensão, estrutura e direcionamento dos elementos da superfície, que é aplicável a diversos 

materiais e demanda poucos cuidados (um protocolo de desidratação ou congelamento de amos-

tra que cause pouco impacto e um recobrimento condutor adequado). Algumas variações per-

mitem inclusive a microscopia de superfícies biológicas congeladas (“cryoSEM”) podem ser 

analisadas em condições muito próximas do nativo. 

Por ser uma técnica de análise de superfícies, as técnicas de microscopia impõem uma 

limitação à morfologia observada em termos de área, posição e camadas visíveis. Isso é mais 

problemático de quando a superfície é irregular, ao exemplo dos sólidos porosos, pois à medida 

que a área disposta ao feixe se aproxima das dimensões da heterogeneidade o sistema passa a 

parecer homogêneo. Para tanto é indicado comparar microscopias com magnificações distintas, 

tratadas em condições semelhantes, feitas em duplicata e amostras independentes. No caso dos 

criogéis de polissacarídeo, materiais não condutores, as amostras foram metalizadas com 10 nm 

de ouro por pulverização catódica (“sputtering”) e analisadas em um aparelho Jeol Neoscope 

JCM5000 operando a 5 ou 10 kV, com detector de elétrons secundários.  

Para contornar limitações típicas do MEV existem técnicas não destrutivas de análise de 

sólidos baseadas em radiação de alta frequência, como ultrassom e raios-X, amplamente utili-

zadas em engenharia, petrologia e ciências médicas. Devido à faixa de frequência o ultrassom 

não é capaz de promover transições vibracionais ou eletrônicas no material, de modo que, num 

sólido regiões mais densas permitem transmissão mais rápida e maior absorção em relação às 

regiões menos densas. Essa discrepância entre densidades gera variações no tempo de resposta 

que podem ser utilizadas para reconstruir a distribuição do material no espaço. A faixa de fre-

quência dos raios-X, por outro lado, corresponde à energia das transições eletrônicas internas, 

sendo fortemente dependente do número atômico e do conjunto de átomos adjacentes.[150] 

 As diversas técnicas de caracterização por raios-X utilizam isto para mensurar energia 

de ligação (XPS), composição atômica (EDX, espectroscopia de energia dispersa ), estrutura 

cristalina (XRD) e imageamento (TRX) de sólidos com resolução elevada.[151] Aparelhos hos-

pitalares de tomografia de raios-X apresentam máxima resolução (tamanho de pixel) ao redor 
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de 300 µm, caminhando para tomógrafos científicos de bancada para uma faixa de tamanho de 

pixel utilizado entre 300 e 1 µm dependendo das dimensões de amostra e da distância do detec-

tor, enquanto tomógrafos acopladas à fontes de luz de alta intensidade (sincrotron) podem atin-

gir até 40 nm de resolução na análise de fibras.[152] 

A figura 27 mostra o esquema de funcionamento de um equipamento de tomografia com-

putadorizada genérico, que segue duas etapas indissociáveis: tomada de dados e transformação 

de imagem 2D. Na tomada de dados, o feixe de raios-X é disperso em formato cônico dentro 

dos limites de área do diodo detector, dentro dessas condições a amostra é posicionada sobre 

uma base giratória. Define-se intervalos de exposição e dessaturação do detector de modo a 

produzir imagens para ângulos de rotação predefinidos. A qualidade das chapas vai depender 

(1) da razão entre a intensidade da fonte e a saturação do detector, (2) da minimização do ruído 

do cintilador, (3) da distância entre a amostra e o detector, e (4) a velocidade de rotação. Como 

o feixe é cônico, quanto menor a distância entre a amostra e a forte, menor será o volume ana-

lisado, maior será o sinal sobre o detector. 

 

Figura 27. Esquema de caixas do funcionamento de um tomógrafo de bancada. 

 

 

 

 
 

O conjunto das chapas, é utilizado para montar uma matriz de correlação sinal-posição 

considerando o ângulo de tomada, a deformação pelo feixe cônico (tanto maior quanto maior 

for a distância de um ponto até o centro do feixe) e a deformação pelo desalinhamento da amos-

tra (tanto maior quanto o centro de rotação for deslocado do centro do feixe). A transformação 

se traduz em uma tomografia, uma imagem transversal da amostra na qual área representada 
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corresponde a uma fatia com espessura equivalente à sua resolução espacial. Essa transforma-

ção sofre impacto tanto dos parâmetros de tomada de dados, quanto pela qualidade do algoritmo 

de conversão e seus parâmetros, por exemplo: (1) os limites de transformação (os valores de 

intensidade atribuídos a um do volume completamente preenchido e a um volume completa-

mente vazio); (2) a posição de alinhamento (como o programa irá sobrepor as múltiplas chapas); 

(3) e o ruído de leitura (o quanto sinais de detalhes da estrutura se confundem com ruído).  

Existem vários artigos descrevendo em maior ou em menor profundidade a variabilidade 

do aparelho[153; 154] e das condições de tomada de dados sobre o tempo de processamento de 

dados e a qualidade da tomografia de raios-X (TRX).[155; 156] Destaca-se particularmente o en-

xerto de Cengiz e colaboradores utilizado para construir a figura 28, onde a mesma amostra foi 

submetida a diferentes condições de tomada de dados. Quanto maior for o ângulo de rotação 

(menor o número total de chapas) e quanto menor for a resolução (menor for a distância entre 

a amostra e o detector) mais densas e compactas a estrutura do material parecem ser. O aumento 

de qualidade esbarra na capacidade de armazenamento e no tempo de tomada de dados da amos-

tra, que pode ultrapassar 24 horas ininterruptas de tomada de dados.[68] 

 

Figura 28. Influência da rotação e da resolução de pixel nas transformações de TRX.[155] 
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As medidas de TRX dos criogéis de polissacarídeo foram feitas em um aparelho Bruker 

- SkyScan 1272, equipamento multiusuários do Laboratório Nacional de Nanotecnologia 

(LNNano) com a fonte de raios-X operando à 20 kV e corrente de 175 µA. As amostras foram 

rotacionadas 0.6° (totalizando 600 chapas) a cada 5” de exposição, obtendo uma resolução de 
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10 µm. A transformação foi feita utilizando o software Bruker NRecover® com limites adequa-

dos de integração, análise de dados com o auxílio do software Bruker CTAn®, e reconstrução 

3D das tomografias através do software Bruker CTVox®. Uma discussão mais aprofundada 

sobre as particularidades envolvidas na análise pode ser encontrada no Apêndice B desta tese. 

 

4. Relações entre Rota de Síntese e Propriedades 
 

4.1. Efeito de Perspectiva   
 

Uma das etapas iniciais do estudo foi a definição padrões de comparação para a mesma popu-

lação de amostras. A maneira mais direta de fazê-lo é por imagens MEV mudando o ponto de 

vista da qual a superfície é analisada. Para não ser necessário realizar cortes optou-se por utilizar 

amostras cilíndricas com diâmetro (Φ) de 5 mm, que apresenta 3 condições em decorrência da 

sua geometria: (i) piso, superfície em contato com uma placa rígida de acrílico; (ii) teto, super-

fície em contato com uma fita adesiva de polietileno; (iii) lateral, superfície em contato com 

superfície inclinada de acrílico. A superfície interna do material foi obtida através de criofratura 

da amostra próxima à região central, altura de 3 mm.  

Foi produzida uma população superior a 60 unidades de criogéis (CG) de GX 2.0 % m/m 

no formato desejado, da qual foram escolhidas amostras arbitrariamente para metalização, ob-

tendo as imagens de MEV da figura 29. Nas perspectivas estudadas são visíveis os mesmos 

elementos estruturais, paredes de 50 a 200 µm de comprimento conectadas por ramificações de 

10 a 50 µm, ambos com espessura até 10 µm. As imagens caracterizam poros irregulares (tam-

bém chamados poros “celulares” ou “amébicos”, provenientes de nucleação randômica e cres-

cimento não direcionado dos cristais de gelo)[41] com estruturas separadas por pelo menos 50 

µm uma das outras até vãos maiores que 200 µm.  

Das perspectivas exteriores, a lateral (figura 29.a) parece concentrar anomalias com a 

superfície variando entre paredes de poro muito extensas e ramificações muito tênues, suge-

rindo que a curvatura do molde possa ter induzido nucleação distinta da superfície plana (figura 

29.b). A vista superior (figura 29.c) não seria formalmente representativa do sistema auto-or-

ganizado por conta da fita adesiva, que quando retirada deve arrancar estruturas mais finas vi-

síveis na vista inferior (figura 29.b). A magnificação causa diferenças de aspecto por conta da 

irregularidade da superfície, por exemplo, em baixa magnificação o piso (figura 29.b) seria a 

direção mais aberta, entretanto, a mesma amostra em uma ampliação maior possui um aspecto 

equivalente de composição de poros. 
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Figura 29. Imagem de MEV de diferentes superfícies da amostra de GX 2.0 % m/m no molde com Φ de 5 mm: 

(a) lateral; (b) inferior; (c) superior e (d) interna. 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 

 

A microscopia da superfície interna por criofratura (figura 29.d) apresenta dominância de 

paredes rugosas sobre as ramificações que não é visível pelas outras perspectivas. Assim como 
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o corte causaria o alongamento dos poros ao longo do eixo de aplicação da força e um alonga-

mento dos poros ao longo do eixo de aplicação de força, acredita-se que a imersão da amostra 

em N2(l) tenha contraído a microestrutura causando um consumo das ramificações. Esse fenô-

meno possivelmente está relacionado ao ganho de umidade pelo material antes e durante a cri-

ofratura causando esses perfis de drenagem. Considera-se que não há uma técnica completa-

mente fidedigna da superfície interna por MEV, consequentemente, optou-se por microscopias 

sempre pelo piso das amostras, comparando por pelo menos duas magnificações distintas. 

A chapa de TRX apresenta efeito do ângulo de tomada de dados, uma vez que é uma 

projeção bidimensional do material tridimensional. Na figura 30 são mostradas chapas de um 

CG de GX 2.0 % m/m com Φ de 5 mm, equivalente àquelas usadas para MEV. Todas as chapas 

de TRX são invertidas em relação à ortogonal da síntese,12 ou seja, o contato com o rotor cor-

responde à posição definida como vista superior na figura 29. As chapas originais tiveram au-

mento de 50 % na nitidez, aumento 20 % no brilho e redução de 40 % no contraste para a 

visualização no papel. O ângulo de 120° para a rotação foi escolhido para acentuar a diferenci-

ação da amostra na comparação. 

 

Figura 30. Chapas retiradas de ângulos de 0° (a), 120° (b) e 240° (c) de CG de GX 2.0 % m/m. 

   
 

Na maior parte do comprimento a amostra parece ser homogênea, com a exceção de uma 

densificação do material junto à base decorrente da colagem ao suporte. Na figura 30.a é pos-

sível ver junto à base uma série de linhas radiais que não são tão resolvidas na figura 30.b e 

voltam a aparecer na figura 30.c. Esse efeito não ocorre apenas pelo alinhamento relativo em 

relação ao ângulo de rotação, mas também pelo ângulo com ortogonal (que altera a área de 

 
12 Por conta da fita adesiva na extremidade superior às amostras possuem uma borda, figura 19, muito útil para 

posicionar a amostra no rotor do tomógrafo sem apertar as laterais. 

(a) (c) (b) 
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secção longitudinal) e pela deformação do feixe (que torna as bordas superiores menos resolvi-

das). Como os elementos possuem atenuação muito tênue, passa realizar conclusões mais ro-

bustas é necessário analisar as tomografias computadorizadas. 

As tomografias vindas dessas chapas herdam aspectos da estrutura de acordo com a altura 

que foram extraídas. Na figura 31, são apresentadas tomografias de diferentes alturas em rela-

ção às chapas de TRX da figura 30, pode-se ver que as características mudam completamente. 

As linhas finas próximas ao suporte se traduzem como estruturas de maior densidade dispostas 

radialmente delimitando um círculo vazio que separa estruturas de menor densidade, figura 

31.a. O comportamento “típico” (figura 31.b) seria uma rede conectada em todas as direções 

contendo tanto estruturas de maior densidade (paredes de poro) quanto estruturas dispersas (ra-

mificações). Nos limites da coluna de material, figura 31.c, a homogeneidade parece diminuir 

e as estruturas tornam-se mais dispersas entre si.  

 

Figura 31. Tomografia de CG de GX 2.0 % m/m em diferentes alturas partindo da base da imagem: 1.40 mm (a), 

3.90 mm (b), e 6.40 mm (c). 

   
 

Não parece existir uma correlação clara entre as tomografias que justifique diferenças 

entre os pontos de vista das microscopias. Caso a figura 29.a realmente apresentasse um domí-

nio de paredes seria de se esperar que uma série de pontos brancos circundasse toda a extensão 

dos tomos da figura 31.b e 31.c. De fato, a vista inferior das microscopias (figuras 29.b) parece 

possuir estruturas mais finas (figura 31.c) que a vista superior nas mesmas condições (figura 

29.c e 31.a). Como a transformação com uma resolução de 10 µm aumenta artificialmente a 

conectividade das tomografias do CG 2.0 %, utilizou-se CG 1.0 % de concentração a fim de 

avaliar o efeito de maneira mais nítida. 

As tomografias podem ser coloridas com base em densidade, tamanho e orientação radial 

no programa de análise de imagem. A figura 32 mostra a tomografia da figura 31.c submetida 

à coloração por densidade (figura 32.a), espessura de parede (figura 32.b) e por orientação (fi-

gura 32.c) para duas faixas de atenuação. O programa padrão do aparelho (Bruker CTAn), uti-

lizado para a coloração da figura 32, faz a quantificação bidimensional de modo automático 

(a) (b) (c) 
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produzindo um histograma com a escala correspondente de coloração. Apesar da baixa resolu-

ção relativa (estruturas de 10 a 200 µm por MEV terem resolução de 10 µm por TRX) o histo-

grama mostra estruturas mais frequentes na faixa de 50 a 100 µm sem uma orientação angular 

preferencial. Portanto, a distribuição na figura 32 apresenta certa coerência com a escala das 

paredes de poro pelas microscopias.  

 

Figura 32. Quantificação da tomografia na altura de 6.40 mm para o CG de GX 2.0 % m/m, para duas condições: 

(i) a partir de 16 % de atenuação e (ii) a partir de 31% de atenuação. (a) Distribuição por atenuação. (b) Distri-

buição por espessura. (c) Distribuição por ângulo de orientação. 

   

   

 
  

   

   

 
  

 

Comparando a condição de faixa ampla de atenuação (i) e a condição de faixa estreita de 

atenuação (ii) o aspecto de conectividade da estrutura varia brutalmente. Uma ramificação com 

espessura de 2 µm numa imagem de resolução de 10 µm ocupa um volume desproporcional 

com uma atenuação baixa. Nesse sentido, a condição (i) permite uma visualização mais coe-

rente da orientação (figura 32.c-i) ao custo de uma perda de coerência na representação do 

tamanho (figura 32.b-i). O preenchimento do espaço efetivo deve seguir uma distribuição mais 

próxima da condição (ii), devido a uma menor ocupação do volume com faixas de tamanho 

mais bem definidas (figura 32.b-ii), mas perde a informação de orientação (figura 32.c-ii).  

(a-i) 

(a-ii) 

(b-i) 

(b-ii) 

(c-i) 

(c-ii) 



90 

Repetindo a mesma análise para cada tomografia ao longo da altura da amostra há uma 

variabilidade muito elevada. Ainda que a distribuição de tamanho das estruturas fosse estreita, 

poros com inclinação em relação à ortogonal tende a mostrar diferentes aspectos de arraste ao 

longo da coluna. Aplicar a mesma metodologia da figura 32 ao tomo com distribuição radial 

(figura 31.a) e seus adjacentes é totalmente distinto do tomo típico (figura 31.b). Esses proble-

mas são mais intensos junto as bordas da amostra por conta de formato pouco definido, falhas 

da reconstrução, e os limites com o suporte. Para tanto, os algoritmos de quantificação tentam 

aplicar morfometria tridimensional, considerando os elementos conexos nas várias tomografias 

adjacentes,[157] definindo constantes morfométricas13 ao invés de imagem.  

Para fins de quantificação é mais interessante utilizar um volume de interesse (VOI) que 

seja representativo das propriedades médias do material. A figura 33 mostra VOI vindo de ex-

tremos distintos do modelo completo de uma amostra de CG de GX 2.0 % m/m. Na figura 33 

a escala de cores se inicia em 35% da escala de cinza (vermelho) para minimizar o ruído da 

leitura, desse modo, o volume de atenuação intermediária está na faixa de 60 a 70 % (verde) e 

o volume de atenuação elevada na faixa de 90 a 100 % (rosa). Assim como visível na figura 31, 

a porção superior da amostra é relativamente mais densa e mais homogênea do que a porção 

inferior apesar de o aspecto da amostra ser uniforme, confirmando suposições sobre a compac-

tação junto ao suporte na figura 30. 

Esse resultado é correspondente a outros estudos onde a amostra passou por um congela-

mento desigual,[34; 52] produzindo poros maiores e estruturas mais densas (figura 33.b) devido 

ao menor gradiente de temperatura de congelamento. Se as extremidades apresentam uma di-

ferença muito ampla de densidades de atenuação o aspecto dos VOIs retirados de alturas medi-

anas também apresentam aspecto descontínuo. A homogeneidade aparente de um VOI também 

dependerá das suas dimensões em relação ao tamanho de potenciais anomalias (bordas, buracos 

e regiões de alta densidade). Considerando que o TRX utilizou amostras de 5 mm de diâmetro, 

utilizou-se como VOI uma caixa de 2 mm x 2 mm x 1 mm suficiente para ser representativo sem 

capturar eventuais efeitos radiais.  

A escala de cor é uma função arbitrária dos limites de detecção do aparelho, a combinação 

utilizada na figura 33 foi estabelecida dentro de um processo de otimização descrito detalhada-

mente no Apêndice B.2. A escala representada na figura 33 é meramente indicativa da equiva-

 
13 São medidas computacionais baseadas em morfologia aparente do formato de um modelo 3D. Uma aproxima-

ção por esferas é aplicada a cada unidade de volume, recursivamente, até determinar distribuição de uma propri-

edade de interesse como a espessura.[157] 
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lência com a densidade, a intensidade de cor constante como representado não permite a visu-

alização das regiões mais densas (camadas exteriores impedem a visualização das camadas in-

teriores). A escala efetiva (mostrada como escala da figura A.7c), produto da combinação com 

uma função de opacidade não permite a visualização clara das cores. A análise de materiais por 

TRX assistida por computador é uma ferramenta interessante de caracterização, mas possui 

limitações de perspectiva iguais ou mais intensas do que a microscopia. 

 

Figura 33. Reconstrução 3D por TRX de amostra de GX 2.0 % m/m, com 2.0 mm x 2.0 mm x 1.0 mm vinda do 

extremo inferior (a) e do extremo superior (b) em comparação com a reconstrução completa (c). 

 
  

 

 

 

 
   

 

 

4.2. Efeitos do Molde14 
 

4.2.1. Variando o Diâmetro 
 

A concentração é descrita como um fator determinante da morfologia nos processos de estru-

turação baseados no crescimento de gelo (“ice-templating”).[41; 47] Entre muitas razões destaca-

se o custo entrópico da solvatação em líquidos com alta tensão superficial, ou seja, o compro-

metimento de mais moléculas de líquido para manter a solubilidade. Ao longo do resfriamento 

a solubilidade dos sólidos suspensos deveria diminuir, favorecendo a formação de texturas em 

 
14 Em um trabalho prévio[18; 58] foram estudadas as propriedades dos materiais feitos nos moldes quadrangulares 

com 13 mm x 17 mm x 25 mm, utilizados para os ensaios mecânicos. Essas não foram foco de análise nesta tese. 

(b) (c) 

(a) 

SUPERIOR 

INFERIOR 
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relação à nucleação.[41] Quando aumenta a concentração de uma macromolécula solúvel, como 

é o caso dos PSC, porcentagens muito significativas da mistura são comprometidas e o efeito 

da cristalização diminui.[83] Optou-se por analisar os efeitos do molde utilizando a concentração 

de 1.0 % m/m,  abordada novamente na seção 4.4. 

A figura 34 contém a microscopia lateral das amostras de GX 1.0 % m/m variando o 

diâmetro de um molde vazado com 6 mm de altura. É possível perceber um aumento do número 

de ramificações junto à superfície do molde (maior magnificação) e um aumento da espessura 

das paredes da camada inferior (menor magnificação) com o aumento do diâmetro. Por serem 

fotografias laterais a amostra de 2 mm (figura 34.a) aparenta menor homogeneidade induzida 

pela maior curvatura na comparação com a amostra de 10 mm (figura 34.d). Também é possível 

ver deformações causadas pelo alinhamento relativo de poros na amostra de 5 mm (figura 34.b), 

contrastando com poros voltados para baixo na amostra de 7 mm (figura 34.c).  

Segundo a equação de Young-Laplace, equação 21, o aumento da pressão capilar é inver-

samente proporcional ao raio, ou seja, as amostras colocadas em um molde menor estão dis-

postas a uma pressão maior. Como a concentração é baixa, o aumento de pressão parece ser 

compensado como trabalho de criação de superfícies, figuras 34.a e 34.c. À medida que a pres-

são diminui os cristais de gelo adquirem maior liberdade para crescer junto à superfície e con-

sequentemente o material é segregado como ramificações, figuras 34.b e 34.d. Nessas condi-

ções, supõe-se que haja uma razão de aspecto ótima do molde para condicionar estruturas me-

nores e homogêneas no sistema devido ao balanço de pressão ao longo da síntese.  

Note-se que na figura 29 havia pouca variabilidade das estruturas com a perspectiva uti-

lizada, e a redução de concentração atingiu o objetivo de aumento de variabilidade. Em com-

paração com a figura 29.a, a repetição da perspectiva lateral em diferentes amostras parece 

menos propensa a concentrar paredes de poro contíguas. Comparando as duas magnificações, 

a suposição mais razoável, é que a vista lateral está sujeita à problemas de borda onde a direção 

de alinhamento dos poros condiciona a aderência de estruturas na superfície (como na figura 

34.b) ou a visualização de paredes fechadas da camada subjacente (como na figura 34.c).  

Uma anomalia estrutural possui impacto diferente no aspecto das microscopias de amos-

tras com dimensões distintas. Considerando a área de secção longitudinal igual ao produto do 

diâmetro pela altura, a microscopia de maior magnificação corresponde a 12.4 % (≈ 1.49/12.0) 

para a amostra de 2 mm e apenas 2.5 % (≈ 1.49/60.0) para a amostra de 10 mm. No caso de 

uma anomalia que domina o aspecto visual da microscopia como é o caso da figura 34.a, vale 
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salientar que as amostras foram escolhidas arbitrariamente de uma população. A heterogenei-

dade relativa deve estar presente em amostras de feitas em moldes de qualquer formato e di-

mensão, apenas deve ser mais evidente quando o volume de amostra diminui. 

 

Figura 34. Comparação de microscopia de CG de GX 1.0 % m/m com Φ de 2 (a), 5 (b), 7 (c), e 10 mm (d). 

(a) 

 
 

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 
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Comparando esses sistemas em relação ao TRX, figura 35, observa-se que o molde pro-

picia direção preferencial do fluxo de calor durante o congelamento. Num processo idêntico ao 

aplicado na figura 30 a resolução das chapas foi artificialmente melhorada e a escala da imagem 

foi alterada de modo que as amostras com diferentes tamanhos adquirissem a mesma equiva-

lência métrica. Como a quantidade de material é menor as estruturas alinhadas da chapa pos-

suem um aspecto mais nítido e as bordas possuem um aspecto mais disperso. Isso pode fazer 

com que uma coluna de material com estrutura alinhadas possua uma aparência mais “etérea” 

(figura 35.a) do que uma coluna menos espessa com estruturas dispersas (figura 35.b). 

 

Figura 35. Imagens de TRX dos CG de GX 1.0 % m/m em moldes com Φ de 10 (a), 5 (b) e 2 mm (c). 

  

 

 

1 mm 
   

Na chapa da figura 35.a pode-se ver uma orientação radial em relação ao eixo ortogonal 

da amostra, condicionando uma semiesfera junto ao teto e outra junto ao piso da amostra. A 

amostra com 2 mm de diâmetro passa a apresentar uma orientação ortogonal em relação à altura 

do molde (figura 35.c), não sendo observado os extremos devido ao ajuste da amostra em rela-

ção ao feixe de raios-X. A amostra feita no molde de 5 mm (figura 35.b) possui um comporta-

mento intermediário no qual é perceptível orientação junto ao suporte (como na amostra de 10 

mm) que se torna ortogonal (como na amostra de 2 mm). 

A visualização da orientação é mais evidente considerando VOIs colocados na mesma 

escala de tamanho e na mesma função de cor, figura 36. Por conta da diferença de área trans-

versal não foi possível aplicar um VOI com mesmo tamanho para todas as amostras (2 mm x 2 

mm x 1 mm), mas mesmo que o fosse condicionaria perspectivas específicas. O VOI padrão 

representa cerca de 5% da área de secção do CG de 10 mm, contra 20 % para o CG de 5 mm, 

enquanto o para o CG de 2 mm o VOI utilizado (1 mm x 1 mm x 0.4 mm) representa 32 %. 

Portanto, a metodologia proposta para a análise de amostras com diferentes razões de aspecto 

apresenta problemas de representatividade proporcionais à janela de análise. 

A amostra de 10 mm possui diversas zonas de densidade mais elevada com um leve ali-

nhamento direcional (figura 35.a), o aspecto visual do VOI varia conforme a região da amostra 

na janela permitida VOI. A figura 36.a foi retirada de uma região superior, dominada por uma 

(a) (b) 

(c) 
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das semiesferas, onde sendo possível verificar estruturas de densidade mais elevada (rosa) atra-

vessado o volume nas duas perspectivas, criando uma rede muito. Observa-se num VOI ali-

nhado com o centro da amostra de 2 mm (figura 36.c) uma orientação ortogonal, de modo que, 

são observados poros atravessam a amostra apenas na direção transversal. A figura 36.b forta-

lece o comportamento intermediário da amostra de 5 mm, exibindo tanto de poros na direção 

transversal quanto na direção longitudinal, com o VOIs apresentando um aspecto radial.  

 

Figura 36. Volumes de interesse para CG de GX 1.0 % m/m com Φ de 10 (a), 5 (b) e 2 mm (c). 

    

   

 

   

  

 

    
 

Quanto mais nítido for o sinal aferido (figuras 35.a e 35.c) maior é a densidade da recons-

trução (figuras 36.a e 36.c), causando a situação que três materiais vindos da mesma solução 

possuam densidade aparente distinta (figura 36.b). De fato, a densidade aparente do material, 

(ρap) definida por pesagem e por medição das amostras, possui variações devido à expansão de 

material junto à tampa, processo responsável pela produção das semiesferas das chapas (figuras 

35.a e 35.b). Foi aplicada morfometria sobre pelo menos três VOIs para os CG de GX 1.0 % 

m/m e 2.0 % m/m obtendo-se espessura média de parede (σ), diâmetro médio de poro (φ), área 

superficial (S) e porosidade (P%) acompanhados de seus desvios padrão na tabela 3.[59] 

 

Tabela 3. Dados de morfometria dos modelos de TRX para moldes de diferentes diâmetros.  

GX Ф  ρap φ σ S P% 

% v/v mm  kg.m-3 μm μm m2.g-1 % V/V 

1.0 2  15.2 ± 0.3 41 ± 2 15.3 ± 0.1 15.2 ± 0.2 97.9 

1.0 5  15.7 ± 0.4 60 ± 4 35.5 ± 0.6 6.3 ± 0.2 98.0 

1.0 10  14.9 ± 0.7 66 ± 6 40 ± 1 5.7 ± 0.2 95.6 

2.0 5  28 ± 2 39 ± 2 47 ± 1 2.1 ± 0.1 93.2 

(a) (b) (c) 
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A quantificação considera apenas as situações opostas: volume vazio (densidade relativa 

abaixo de 5 %, ≈ 85 % do volume total) e volume preenchido (densidade relativa acima de 5 

%, ≈ 15 % do volume total). Nestas condições, a correlação das medidas de morfometria é tão 

precisa quanto a resolução métrica do modelo em pixels (px, considerando medidas bidimensi-

onais) ou voxels (vx, considerando medidas tridimensionais). A área superficial não é uma 

constante de medição direta, mas a uma razão entre a densidade de superfície e a densidade 

aparente do material, conforme a equação 32. Frente a uma resolução finita, P% definida pela 

morfometria não é um equivalente direto da somatória de volume vazio, sendo corrigida por 

um componente quadrático conforme a equação 33.  

A área superficial é dependente da espessura da parede (σ), dobrando com a redução da 

espessura à metade (≈ 2.3 para o par 2 mm / 5 mm, ≈ 2.6 para o par 2 mm / 10 mm). O aumento 

da densidade aparente mascara o efeito de área superficial através das medidas de TRX, pois o 

aumento de concentração para os mesmos critérios de análise causa a redução da separação de 

poros (φ). A porosidade mantém-se próxima do valor plausível de 98.9 % para as concentrações 

de 1.0 % nas amostras de 2 e 5 mm, considerando ρap do material (15 kg.m-3) e a densidade 

típica da GX (≈ 1.4 x103 kg.m-3). Entretanto, devido ao preenchimento aparente dos modelos os 

valores de P% não são razoáveis para as amostras de 1.0 % e 10 mm (figura 36.a) e de 2.0 % e 

5 mm (figura 33). 

S =
1

ρap

∑
Sn

VVOI

100

𝑛=0

 (32). Fórmula da área superficial. 

P% = ∑ (
n

100
)

2 Vn

VVOI

100

𝑛=0

100 (33). Porosimetria calculada por TRX. 

Na tabela 3, a amostra de 2 mm possui uma resolução mais elevada do que as demais com 

pixels medindo 4.5 µm (consequência do menor volume analisado na chapa da figura 35.c) 

enquanto as demais amostras apresentam uma resolução de 10.0 µm. Consequência direta do 

aumento da resolução é que o valor de S para a amostra 2 mm aumenta cerca de 170 % em 

relação à amostra de 5 mm, enquanto o valor de S para a amostra 5 mm aumenta “apenas” 36 

% em relação à amostra de 10 mm. O efeito anti-serrilhamento (“anti-aliasing”) propiciado 

pela diminuição de 10.0 para 4.5 µm pode gerar diferentes aumentos de área dependendo da 

geometria da região. Uma esfera de 13.5 µm, um exemplo adequado ao cálculo, possui uma 

área de 2400.0 µm2 para um pixel de 10.0 µm (6 x (2 x 10)2), 1093.5 µm2 para um pixel de 4.5 

µm (6 x (3 x 4.5)2) e 572.6 µm2 sem serrilhamento (4 x π x (6.75)2). 
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A análise mais pura possível por essa técnica seria a comparação dos gráficos de distri-

buição de tamanho tanto das paredes (figura 37.a) quanto do diâmetro de poro (figura 37.b). As 

três amostras na mesma concentração apresentam uma distribuição de espessura muito próxima 

entre si, em relação à resolução de medida (2 ± 1) px. Aumentando a concentração há um des-

locamento considerável da espessura, comparando imagens de MEV (figura 34.b e figura 29.a) 

isso corresponderia ao aumento de ramificações entre as paredes do material é interpretado 

como volume inteiriço na quantificação. Dobrando a concentração o diâmetro médio de poros 

cai à metade para acomodar o ganho de material, como era de se esperar considerando que a 

densidade das paredes se mantenha constante. 

 

Figura 37. Gráficos de distribuição de espessura de parede (a) e de diâmetro de poro (b) em pixels para os CG de 

GX. Em vermelho 1.0 % - 10 mm, em verde 1.0 % - 5 mm, em azul 1.0 % - 2 mm e em amarelo 2.0 % - 5 mm. 
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4.2.2. Variando a Espessura 
 

Na secção anterior a diminuição do diâmetro do molde cilíndrico causava uma diminuição na 

razão de aspecto largura:altura da amostra (razão 1.82 para 10 mm, razão 0.82 para 5 mm, e 

razão 0.33 para 2 mm) que interfere na resolução relativa dos fenômenos a TRX. As amostras 

utilizadas nos ensaios mecânicos, por exemplo, possuem uma razão de aspecto largura:altura 

mista (1.13 ou 1.53) que diminui o módulo de resistência observado em relação às diretrizes 

ISO3386.[51; 158] Isso motivou a síntese de criogéis como membranas de 1 ou 2 mm de espessura 

nominal e razão de aspecto largura:altura de 75 ou 35, respectivamente. Nessa proporção os 

efeitos radiais devem ser muito baixos devido à área disponível a troca de calor, permitindo o 

crescimento dos cristais com uma dominância ortogonal. 

As membranas possuem entre 10 e 20 camadas de poros considerando que o diâmetro 

médio de poro seja equivalente a 100 μm, como mostrado nas microscopias da figura 38. Esse 

(a) (b) 
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número reduzido de camadas proporciona um regime de confinamento e uma dependência sig-

nificativa da composição da superfície de contato, produzindo variações de aspecto significati-

vas diante da alteração de perspectiva. Ao contrário do equivalente cilíndrico (figura 29) o ta-

manho e a distribuição dos poros são mais homogêneos, notavelmente para a membrana de 1 

mm de espessura (figura 38.a.i). Assim como a amostra cilíndrica com Φ de 2 mm (figura 34.a) 

as membranas apresentam dominância de paredes sobre ramificações, que produz poros o efeito 

de poros mais fechados. 

 

Figura 38. Imagens de MEV de criogéis membrana de GX 2.0 % m/m com espessuras 1 mm (a) e 2 mm (b) de 

espessura em relação ao teto (i) e ao piso (ii). 

   

   

 500 µm  100 µm  100 µm 

 

O piso da amostra, em contato com os moldes feitos de vidro, apresenta poros com as 

paredes voltadas para a superfície estruturas impedindo a visualização da camada subjacente. 

O teto da amostra, em contato com uma tampa de polipropileno, tende a apresentar poros aber-

tos em direção à superfície. Isso parece indicar que o vidro condiciona maior adesão a molécula 

de GX, enquanto o polipropileno favorece a aderência de cristais de gelo. Como o transporte 

de matéria ocorre do teto em direção ao piso, é difícil isolar potenciais efeitos de composição 

do molde de efeitos de colapso durante a liofilização. A orientação das paredes como na figura 

38.a.i faz com que o regime de passagem pelas membranas seja muito lento, devido aos poros 

efetivos terem 20 µm. A estruturação típica da figura 38.b produz um efeito de brilho direcio-

nado ao olho nu, não é um comportamento exclusivo das membranas.  

Não foi encontrada referência à síntese de criogéis no formato de membrana, sendo mais 

comum a síntese de monólitos com razão de aspecto próxima a 1.0 e cerca de 1 cm.[34; 35; 45; 158] 

(b.i) 

(a.i) (a.ii) 

(b.ii) 
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As razões para essa preferência possivelmente passam tanto pela nomenclatura quanto pela 

funcionalidade: uma razão de aspecto largura:altura baixa vai condicionar uma coluna e uma 

razão de aspecto alta condiciona pastilhas, membranas ou filmes. Tanto colunas quanto pasti-

lhas são produzidas pelo empacotamento de material, permitindo resultados mais reprodutíveis 

do que processos de “ice-templating”. Filmes e membranas são facilmente produzidos por eva-

poração um processo mais rápido e barato do que a liofilização.  

A utilidade primária para criogéis no formato de membrana a utilização da menor barreira 

de passagem para a filtração de solução. Para tanto foi feita uma caracterização do perfil de 

sorção de líquido através dessas amostras utilizando o tensiômetro de precisão Krüss. As mem-

branas foram cortadas com o auxílio de um estilete como sólidos de diferentes áreas, e coloca-

das em contato com o líquido para medir ascensão capilar num arranjo similar ao mostrado na 

figura 39. As membranas compensam o aumento de pressão capilar com a contração volumé-

trica da frente de ascensão de líquido (figura 39.a), dependendo da altura que o solvente tem 

que ascender a tensão acumula como curvatura lateral (“Plateau-Rayleight instability”[82] na 

figura 39.b) até que a ascensão em fluxo limitado rompe o contato com o líquido (figura 39.c).  

 

Figura 39. Imagem do arranjo experimental de sorção com uma membrana de 1 mm de espessura. (a) Primeira 

quebra de contato. (b) Segunda quebra de contato. (c) Preenchimento de todo volume. 

   
 

Cada amostra foi nomeada conforme a suas dimensões em largura x altura x espessura 

medidas em centímetros. O rompimento gera um perfil de ganho de massa interrompido como 

mostrado pelas linhas contínuas na figura 40.a.i e 40.b.i em alguns casos. Se a membrana for 

recolocada em contato com o líquido, a membrana apresenta uma velocidade de ascensão capi-

lar menor e irregular (linhas pontilhadas na figura 40.a.i e 40.b.i) devido à irregularidade do 

contato e à saturação de parte do volume livre. Ainda assim, é possível extrapolar o comporta-

mento de sorção sem rompimento combinando as duas curvas (soma delas desconsiderando o 

trecho de perda de massa pelo rompimento de contato e o ganho de massa exponencial do re-

estabelecimento de contato) formando os gráficos da figura 40.a.ii e 40.b.ii. 

(b) (a) (c) 



100 

Figura 40. Perfil de sorção dos criogéis membrana variando a secção transversal (a), a altura (b) e a espessura 

(c). Tanto de maneira fracionada em duas curvas (i) quanto composta em uma curva (ii). 
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A massa de água absorvida será proporcional tanto à área transversal em contato com o 

líquido (figura 40.a.ii), quanto o volume da coluna disponível para sorção (figura 40.b.ii). Isso 

pode causar perfis de sorção de difícil comparação quando os volumes e a área de mudam si-

multaneamente, mesmo se tratando de sólidos com a mesma composição, densidade e distri-

buição de tamanho de poros (figura 40.c). Mudando o gráfico da escala de massa para a escala 

(a.i) (a.ii) 

(b.i) (b.ii) 

(c) (c’) 
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de grau de intumescimento (equação 26) surgem duas situações na figura 40.c’: se o compri-

mento for limitante (5.0 x 2.0 x 0.2 - verde e 5.0 x 2.0 x 0.1 - rosa) dependerá só da área; se a 

área for limitante depende da razão de aspecto (2.0 x 5.0 x 0.2 - preto e 1.0 x 5.0 x 0.1 - vermelho). 

Outra maneira de analisar os resultados da figura 40.c é que a velocidade de ascensão é 

uma função depende da área exposta, o platô depende dos poros, e o formato da curva é definido 

pela razão de aspecto. Nesse sentido, a diminuição de espessura (2.0 x 5.0 x 0.2 - preto e 2.0 x 

5.0 x 0.1 - azul) causa um efeito misto que poderia ser atribuído à mudança de orientação e 

formato de poros visíveis nas imagens de MEV (figura 38). Esse comportamento não está ali-

nhado com os pressupostos da equação de Washburn, pois o volume da amostra é deformado 

pelos efeitos da gravidade e da tensão superficial à medida que o processo de sorção de procede. 

A permeabilidade ao solvente promove a transição de isotermas do tipo I para o tipo II e para o 

tipo IV conforme foi definido na figura 5. 

A espessura efetiva das membranas de 2 mm varia até 0.50 mm ao longo da amostra 

devido ao posicionamento irregular da tampa em relação à placa de Petri utilizada como molde. 

A espessura efetiva das membranas de 1 mm varia 0.2 mm entre as diferentes amostras, por 

isso foi escolhida para a maioria dos testes de sorção direcionada. Essas membranas ultrafinas 

foram pouco utilizadas apesar da maior regularidade, pois a razão de aspecto muito prolongada 

dificultava a comparação com amostras feitas em outros moldes, são amostras mais elásticas e 

os poros são mais fechados (figura 38.a). Mesmo para a sorção, é visível que houve o aprisio-

namento de ar (figura 39.b) que impossibilitou a aferição de constantes de sorção.  

 

Figura 41. Fotografia de sorção de uma membrana posicionada na horizontal (a) e dos monólitos sintetizado ao 

redor do suporte (b). 

 

 

 

 

 

 
(b) (a) 
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Tentou-se realizar o experimento de sorção com as membranas para através da espessura, 

como mostrado na figura 41.a, contudo, não se obteve resultados reprodutíveis. A membrana 

parcialmente molhada torna-se flexível, o material na horizontal se deforma e se posiciona na 

interface líquido/ar, dissipando o peso do solvente ascendido. O volume de monólitos varia 

muito pouco e pode ser medido diretamente em contato com água, entretanto, a massa de lí-

quido saturante é muito elevada (≈ 50 vezes a massa seca) sendo necessário fazer a síntese da 

amostra ao redor de um suporte, ao exemplo da figura 41.b.15 Na medida que o formato ou a 

continuidade do material variam na presença de líquido o arranjo experimental das técnicas de 

sorção apresenta impacto maior sobre os resultados do que as diferenças detectáveis. 

  

4.3. Efeitos da Composição 
 

4.3.1. Diferentes Polissacarídeos 
 

Como hidrocoloides, macromoléculas que no meio aquoso comportam-se como partículas com 

raio hidrodinâmico entre 1 nm e 1 µm,[10] as características do PSC em solução dependem dos 

monossacarídeos e cadeias laterais. O grau de substituição, presença e na natureza química de 

cadeias laterais e grau de polimerização afetam o equilíbrio sol-gel,[5] consequentemente, im-

pactam a síntese e a funcionalidade do CG. Como os experimentos iniciais focaram na goma 

xantana[29; 80] (GX, poliânion de alta massa molar, e cadeia lateral comprida), a comparação 

mais adequada pareceu envolver um segundo poliânion, um neutro, e um policátion. Pela abun-

dância de artigos para comparação utilizou-se carboximetil celulose,[94; 159] quitosana[59] e hi-

droxipropil metilcelulose.[14; 18] 

A fim de avaliar a variabilidade da morfologia do CG com a variação cadeia lateral utili-

zou-se duas famílias de derivados de celulose industriais, CMC e de HPMC. A figura 42 mostra 

microscopias do CG na concentração de 2.0 % m/m em moldes cilíndricos de 10 mm para o 

CMC (figura 42.a)16 e de 5 mm para o HPMC (figura 42.b). Apesar das amostras possuírem 

diâmetro de molde e composição ambos possuem poros com uma faixa de tamanho similar, 

100 a 200 µm. Em comparação com GX (figura 29.c), esses dois PSC de base celulósica pos-

suem uma tendência maior a formar paredes em detrimento de ramificação, essas paredes são 

sensivelmente menos espessas e orientadas em direção à superfície.  

 
15 O tensiômetro permite fixar qualquer suporte que possua extremidade reta de 0.5 mm, permitindo a confecção 

de suportes no formato desejado com um arame. Na figura 41.b o suporte inclinou durante o congelamento. 
16 A solução de CMC não produz materiais homogêneos em moldes de volumes confinados. 
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A molécula de CMC utilizada possui Mw de 700 kDa que concede aos géis 2.0 % uma 

viscosidade tão elevada quanto géis 4.0 % de CMC com DS 0.9 e Mw de 250 kDa.[159] A massa 

molar é uma das causas para o aumento de viscosidade de soluções aquosas de macromoléculas, 

relacionado ao maior atrito gerado pela escoamento da molécula e sua água de solvatação.[82] 

Entende-se que a viscosidade desempenhe um papel relevante na formação de poros mais re-

gulares nos CG de CMC (figura 42.a) na comparação com o CG de HPMC J de Mw 300 kDa 

(figura 42.b), na medida que a viscosidade elevada é um indicativo de mais moléculas de sol-

vente comprometidas com solubilização e indisponíveis para a formação de cristais de gelo. 

Algo similar pode ser visto em microscopias de CG de HPMC J12MS 2.0 % (2.4 vezes mais 

viscoso) que adquiriram um aspecto mais separado e hexagonal, similar a figura 42.a.[158] 

 

Figura 42. Comparação das imagens de MEV do teto de CG de CMC (a) e de HPMC J (b) 2.0 % m/m. 

(a) 

  

(b) 

  

  200 µm  50 µm 

 

Não é possível afirmar categoricamente que o aumento da viscosidade tenha efeito domi-

nante sobre a regularidade. A molécula de CMC possui grau de substituição de grupos acetil 

carboxila (DS) de 0.9 e devem estar na maioria desprotonados no pH do gel precursor. Nessas 

condições é esperado que o polímero procure formar estruturas o mais bem distribuído possível 

durante o congelamento. A presença de carga no CMC deve ser o principal motivo para a ru-

gosidade nas paredes de poro, onde o HPMC possui paredes lisas. Apesar da ausência de carga, 

os materiais de HPMC parecem ter uma morfologia tão diversificada quanto a GX, que indica 
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possivelmente que cadeias laterais muito volumosas podem apresentar o domínio de forças dis-

persivas sobre as forças eletrostáticas. 

Os criogéis dos três polímeros foram submetidos à tratamento semelhante de tomada de 

dados de TRX gerando modelos representados em igualdade de tamanho na figura 43. A colo-

ração das tomografias é indicativa das faixas de tamanho dos elementos isolados conforme 

mostrado no respectivo histograma, escala manual para cada amostra. As três composições pos-

suem alta conectividade que preenche quase todo o volume disponível do modelo, com estru-

turas de até 128 pixels de comprimento na mesma tomografia. A tomografia do CG de CMC 

(figura 43.a) mostra uma regularidade mais pronunciadas que as demais com pouco ou nenhum 

volume no limite de atenuação, assim como visível nas microscopias. A amostra de GX apre-

senta estrutura um pouco mais finas (figura 43.b) com um pico entre 8 e 16 pixels, observação 

coerente com a presença de ramificações (figura 34.a). 

 

Figura 43. Modelos reconstruídos de TRX para CG 2.0 % m/m com CMC (a), GX (b) e HPMC J (c). 

    

 

  

 

  2 mm 
 

   

 

   

    
(a) (b) (c) 

 

A tomografia do HPMC J demonstra a dominância de paredes conectadas por longa ex-

tensão, contrastando com regiões de baixa densidade e comprimento (figura 43.c). A compara-

ção da tomografia com a microscopia (figura 42.b) possui um problema de referencial de regu-

laridade. Em relação à microscopia do CMC a microscopia do HPMC passa a impressão de 
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poros em direção à superfície em diversas direções; em relação à tomografia parece que a por-

ção inferior esquerda possui uma série de ramificações, e a porção superior direita apresenta 

apenas paredes. As microscopias de criofratura presentes outros trabalhos com HPMC[58; 110; 

111] mostram a dominância de paredes sobre as ramificações. Isso leva a crer que a amostra 

utilizada para TRX possuía cristalização direcional do gelo, não distinguível a olho nu. 

A tabela 4 foi construída com base em dados empíricos e na morfometria dos modelos da 

figura 43. O valor de ρap é resultado da contração volumétrica durante a dissolução, da expansão 

durante o congelamento, e da contração durante a sublimação/reticulação. Esses efeitos de va-

riação volumétrica são trabalhosos de acompanhar, pois, dependem dos processos inacabados 

na síntese e da composição do polissacarídeo. Por exemplo, a molécula de HPMC precisa de 

refrigeração para ser dissolvida e decanta ao longo do período necessário para tal; um CG de 

HPMC de concentração não nominal pode sofrer expansão distinta pelo posicionamento da 

tampa, perder umidade das paredes de poro na sublimação ou na reticulação. 

 

Tabela 4. Dados vindos de morfometria das amostras de CG 2.0 % m/m de diferentes PSC. 

Amostra Ф  ρap φ σ S P 

 mm  kg.m-3 μm μm m2.g-1 % V/V 

HPMC 5  24.7 ± 0.6 67 ± 14 50 ± 15 1.6 ± 0.6 94.7 

GX 5  28 ± 2 47 ± 1 39 ± 2 2.12 ± 0.06 93.2 

CMC 10  35 ± 2 58 ± 3 36 ± 2 1.32 ± 0.08 94.9 

 

A morfometria indica que o HPMC possui uma separação maior (φ) e estruturas mais 

espessas (σ), que deveria equivaler a uma densidade de paredes superior. A densidade efetiva 

do CG de CMC é quase 50 % maior que o HPMC J, que parece ser coerente com a densidade 

dos modelos de CMC (figura 43.a) em relação ao HPMC (figura 43.c), apesar de não uma 

variação linearmente coerente com as microscopias e com a escala de cores. É uma interpreta-

ção razoável dizer que a densificação em relação à microestrutura seja efeito da densidade de 

carga. Nesta situação, o CMC acaba tendo uma área superficial por TRX comparável ao HPMC 

devido à espessura mais fina dos elementos estruturais (σ) 15 % menor. 

A GX é um caso intermediário entre CMC e HPMC J na série de polissacarídeos obser-

vados, possui tanto a carga negativa quanto um comportamento anfifílico,[5; 11] e as constantes 

da tabela 4 não refletem isso. A aparência da reconstrução (figura 43.b) define as amostras de 

GX teriam uma densidade mais elevada que ambos os polissacarídeos, e que a morfometria 

seria menos resolvida. Na medida que molécula de CMC é mais substituída e possui uma cadeia 

lateral menor e concentra carga do que a GX, permitindo uma densificação mais homogênea e 

mais intensa. Os modelos de GX são os menos separados (menor φ) e melhor definidos (menor 
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σ), contrastando com os valores aferidos para o HPMC, que não são correspondem ao obser-

vado nas microscopias dos dois polissacarídeos (figuras 29.b e 42.b). 

Diferenças de grau de substituição da ordem de 0.1 podem causar alterações significativas 

nas propriedades físico-químicas dos polissacarídeos. Para tanto foram feitos testes iniciais com 

amostras de CMC comerciais de DS igual a 0.7 e 1.2 com MW de 250 kDa. Essas amostras se 

mostraram bastante higroscópicas e adquiriram estabilidade apenas em condições distintas de 

síntese (solução com pH 2.0, concentração acima de 4.0 % m/m e 21 minutos à 165 °C),[159] 

não sendo possível comparar diretamente com os PSC acima. As imagens de MEV dos CMC 

5.0 % m/m com Φ de 10 mm (figura 44) parecem indicar que o aumento da carga promove a 

transição de ramificações para paredes e o amplia o efeito de alinhamento das estruturas. 

 

Figura 44. Imagens de MEV para CG de CMC com DS 0.7 (a) e DS 1.2 (b) na concentração de 5.0 % m/m. 

(a) 

 

  

(b) 

 

  

  10 mm 100 µm 200 µm 

 

Nas condições de ácidas do gel precursor dos CG mostrados na figura 44, não deveria 

haver um impacto significativo de carga residual pela protonação das carbonilas. A localização 

de carga em PSC não é trivial, apesar de haver posições preferenciais de substituição em decor-

rência da biossíntese e dos reagentes utilização, o grau de substituição é um comportamento 

médio de cada lote, e os grupos podem se rearranjar randomicamente em solução. Se a carga 

não for um fator preponderante na figura 44, as distinções devem ser causadas pela viscosidade 

da solução e pela disponibilidade dos grupos carbonila. Uma contraprova a esses resultados 

seria comparar CG de CMC com DS 0.9 (distribuição populacional “estreita”) e CG de uma 

mistura de CMC 60:40 de DS 0.7:1.2 (DS médio de 0.9 com distribuição população larga). 



107 

Além de GX existem outras gomas naturais utilizadas em formulações e em fluidos. Para 

comparação do efeito de carga e de viscosidade foram feitos CG de goma diutana cuja estrutura 

química é mostrada na figura 45.a. A diutana apresenta viscosidade específica pelo menos 5 

vezes maior do que a GX para as mesmas condições de solução em baixo cisalhamento.[160] 

Segundo Xu e colaboradores,[160] uma das razões para tal comportamento é a aquisição de uma 

conformação em dupla-hélice entropicamente facilitada, através da justaposição das cadeias 

laterais com açúcares redutores expondo a cadeia principal com açúcares oxidados para a solu-

ção. Isto propiciaria a formação de hélices mais estáveis do que a GX, cujas cadeias laterais 

com açúcares oxidados tentem a se orientar em direção à solução. Os CG de diutana 2.0% m/m 

apresentam uma morfologia particular (figura 45.b) dominada por ramificações curtas defi-

nindo paredes de poros entre 10 e 25 µm (uma ordem de grandeza abaixo da GX).17 

 

Figura 45. Estrutura química da molécula de diutana (a) e imagens de MEV de CG 2.0 % m/m e 5 mm (b). 

(a) 

 

(b) 

  
  200 µm  50 µm 

 

Com base nestas comparações, entende-se que a presença de carga condicione um maior 

distanciamento entre os poros, assim como, moléculas apolares estão sujeitas a interagir entre 

si (formando paredes) ao invés de interagir com a solução (formando ramificações). Trata-se 

de um balanço sensível de forças onde a viscosidade (dependente da massa molar e da natureza 

 
17 Além da caracterização mais complexa, a reação de reticulação com ácido cítrico nas amostras de diutana 

exige pH 2.0 e tratamento térmico por até 20 min. 
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química do polissacarídeo) garante homogeneidade ao processo, enquanto compromete o sol-

vente disponível. Ou seja, quanto mais viscoso e mais hidrofílico for o gel de PSC precursor, 

maior confinamento é imposto ao solvente durante a etapa de congelamento, e mais homogê-

neos serão os poros visíveis nos criogéis após a sublimação.  

 

4.3.2. Diferentes Meios Precursores 
 

É conveniente restringir a fenomenologia dos CG de PSC em termos de composição por se 

tratar de uma matriz sólida, entretanto, trata-se de uma simplificação exagerada. Tanto a poro-

sidade quanto a natureza agente reticulante contribuem para que os criogéis sejam sistemas 

dinâmicos durante toda a sua vida útil. À medida que a complexidade dos géis precursores 

aumentou para solubilizar quitosana e suspender cargas inorgânicas, a condição nativa do lí-

quido deixou de ser um meio aquoso adequado para o gel. Isto exigiu um estudo sobre o impacto 

das alterações da fase dispersa sobre a morfologia da fase contínua. 

As condições “padrão” do gel precursor são um tampão de ácido cítrico 5.2 mmol.L-1, 

por conta disso o pH típico é próximo de 4.0 (o pH da água destilada em São Paulo é 5.7). 

Dependendo da combinação ácido/base escolhida para correção do pH ou da concentração de 

sais necessária para estabilizar a uma suspensão, pode haver morfologias discordantes para um 

mesmo pH. A figura 46 mostra a microscopia de criogéis de GX 2.0 % m/m com a adição de 

um pequeno volume de ácido clorídrico (HCl 10 % v/v) ou hidróxido de sódio (NaOH 2.5 

mol.L-1) para promover a mudança de pH do sistema. O par de ácido/base HCl/NaOH são com-

postos com alta ionização, além do par de íons Na+ e Cl- apresentar baixa competição com 

macromoléculas por água de solvatação, permitindo relações diretas por blindagem de cargas.  

É possível ver um aumento brusco do número das paredes de poro e da rugosidade da 

superfície reduzindo o pH de 4.0 para o 2.0 (figura 46.a). Em solução com pH menor do que o 

2.5 os grupos acetado (pKa 4.76) e os grupos piruvato (pKa 2.45) presentes na cadeia lateral da 

GX estão predominantemente protonados em solução. Entende-se que na ausência de carga o 

polímero consiga formar estruturas mais longas e fechadas pela diminuição da repulsão, e que 

a rugosidade em meio ácido seja uma resposta das paredes ao aumento da energia superficial 

com o líquido fundente. A concentração de sais residuais dobra tanto nas condições extremas 

(pH 2.0 e 11.0), por si só, o aumento da carga salina poderia causar aumentar a rugosidade pela 

saída de umidade durante a sublimação da amostra.  
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Figura 46. Imagens de MEV para os CG de GX 2.0 % m/m em pH de 2.0 (a), 4.0 (b), 7.0 (c) e 11.0 (d). 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  
  200 µm  50 µm 

 

Aumentando o pH para 7.0 (figura 46.c) e para 11.0 (figura 46.d) as mudanças morfoló-

gicas são menos intensas, devido à manutenção de carga negativa. O pH alcalino modifica prin-

cipalmente a conformação da molécula em solução, favorecendo a formação de dupla hélice 
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que oferece menor viscosidade dinâmica à solução (menor área disponível ao atrito).[11; 37] Con-

siderando as conclusões da secção anterior, a diminuição da viscosidade é razão suficiente para 

a formação de poros menos regulares na figura 46.d. A reticulação com CITR não ocorre acima 

de pH 6.0, logo as amostras feitas em pH 7.0 e 11.0 são apenas criogéis físicos. 

A figura 47 mostra imagens de TRX para o CG de GX com pH 2.0 e com pH 4.0, onde 

as amostras provenientes de um gel precursor mais ácido (figura 47.a) apresentam estruturas 

mais abertas do que a condição padrão (figura 47.b). Há um visível ganho de homogeneidade 

com o aumento do pH, causado possivelmente pela protonação e consequente blindagem de 

carga dos grupos laterais da GX, que se reflete em um ganho de resistência mecânica (tabela 

5). Uma conclusão importante disso é que tanto densidade quanto resistência mecânica, da ma-

neira como elas foram calculadas, não dependem necessariamente da existência de ligações 

químicas no material. Ausência de ligações químicas implica que a força aplicada é convertida 

em fratura e deformação irreversível, fenômenos de dissipação de força com módulo de com-

pressão mais elevado do que os fenômenos plásticos.[69] 

 

Figura 47. Imagens dos modelos reconstruídos de TRX para CG de GX 2.0 % m/m em pH 2.0 (a) e 4.0 (b). 

   
(a)  (b) 

 

Tabela 5. Propriedades físicas e morfometria dos CG de GX 2.0 % m/m variando o pH do gel precursor. 

pH  ρap Ɛ φ σ S P% 

  kg.m-3 kPa μm μm m2.g-1 % V/V 

2.0  22.7 ± 0.4 74 ± 2 62 ± 2 55 ± 3 1.21 ± 0.04 93.20 

4.0  28 ± 2 120 ± 11 39 ± 2 47 ± 1 2.12 ± 0.06 95.91 

7.0  22.3 ± 0.4 130 ± 15 - - - - 

11.0  21.6 ± 0.4 109 ± 10 - - - - 

 

Essas conclusões se alinham com as condições necessárias para o surgimento de sistemas 

auto-organizados: induzir forças de atração molécula-solvente intensas o bastante para que a 

solvatação de moléculas justapostas seja mais favorável a solvatação de moléculas isoladas; 
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induzir forças de repulsão molécula-molécula intensas o bastante para que pequenos agregados 

não coalesçam. Esta hipótese desloca-se parcialmente de conclusões consolidadas, porque os 

sistemas aquosos estão dispostos a um equilíbrio entre salinidade, temperatura e concentração 

de sólidos,[41] sendo bem descritos para estruturação controlada de cristais de neve[161] e a pro-

dução de cerâmicas porosas.[162]  

Os materiais abordados nesta tese são relevantes por terem uma faixa de concentração de 

PSC, por questões empíricas, adequada a sofrer variações morfológicas tanto pelas caracterís-

ticas dos sólidos quanto pelas características da solução. Para estudar as relações síntese-pro-

priedade de QUI foi necessário estudar as variações causadas por soluções 2.5 % v/v de ácido 

acético (ACET) sobre todos os quatro PSC modelo. A figura 48 mostra as imagens de MEV 

dos CG 2.0 % m/m vindos do gel com pH 2.0 devido à solução de ACET, que se comparam 

com as figuras 42 e 46, onde é possível observar uma brusca mudança de morfologia nativa, 

através do surgimento paredes de mais espessas e enrugadas.  

Em comparação com a condição nativa, o uso de ACET pode ser compreendida de duas 

maneiras complementares: (i) a parcela ionizável aumenta a força iônica do meio e funciona 

como solução tampão; (ii) a parcela não-ionizável cria uma solução binária de solventes miscí-

veis passíveis de congelamento e sublimação fracionados durante a liofilização. A hipótese 

mais plausível para a densificação vista nas microscopias na figura 48 é a diminuição da solu-

bilidade dos PSC induzida pela presença de acetato, um ânion que competiria por água de sol-

vatação com CMC e com GX.[59] Por outro lado, o ACET desprotona as aminas da cadeia lateral 

de QUI, garantindo o intumescimento e a posterior solubilização do polímero, e deveria pro-

mover uma estrutura aberta ao exemplo da presença de carga negativa.  

Água e ácido acético formam soluções eutéticas com p.f. mínimo em -27 °C numa fração 

molar de 0.60 em água,[163; 164] contrastando com o p.f. da solução de PSC em -1 °C e com o 

p.f. do ACET em 16 °C. A tendência é que durante o congelamento a nucleação ocorra prefe-

rencialmente pela água, congelando frações molares decrescentes até atingir a solução eutética. 

Esse gradiente crescente de ACET durante a formação do poro deve diminuir gradativamente 

a solubilidade do polissacarídeo, contribuindo para a formação de paredes ao invés de ramifi-

cações. Como o ACET possui uma pressão de vapor mais elevada que a água, a sublimação 

tende a privilegiar misturas com fração molar predominante em ACET. À medida que o pro-

cesso ocorre, a reidratação das paredes de poro deve causar aumento de rugosidade.  
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Figura 48. Imagens de MEV de CG 2.0 % m/m feitos em solução aquosa 2.5 % (v/v) de ACET para CMC (a), 

GX (b), HPMC J (c), e QUI (d). 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 
 

A morfologia observada na figura 48.d é efeito da precipitação de QUI à medida que a 

fase dispensa congela. É válido salientar que uma solução da QUI em ACET está em equilíbrio 

com a quitina, quando o grau de desacetilação é próximo ao limite de solubilização (63 % nesta 

tese) pode ocorrer precipitação parcial de QUI.[6] Foram produzidos CG de QUI 2.0 % em so-

lução de HCl 0.01 mol.L-1 para comparação, entretanto os sólidos gerados são quebradiços e 
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não possuem estabilidade em contato com água, produto de possível hidrólise. A tabela 6 con-

centra as propriedades físicas aferidas para os CG de PSC alterando as condições do gel pre-

cursor, para o teor de gel (G%) e o grau de intumescimento (SD) medidos em relação à água. 

 

Tabela 6. Propriedades físicas dos CG 2.0 % m/m com diferentes composições e meios precursores. 

PSC  Meio   ρap Ɛ G% SD 

    kg.m-3 kPa % m/m % m/m 

CMC 
 H2O  35 ± 2 117 ± 10 67.4 ± 0.4 90 ± 2 

 HO2CCH3  26.9 ± 0.5 115 ± 12 76 ± 1 - 
        

HPMC  

 H2O  24.7 ± 0.6 133 ± 13 83 ± 2 48 ± 3 

 HO2CCH3  27 ± 2 76 ± 2 83.9 ± 0.4 - 

 HCl  29 ± 1 74 ± 2 72 ± 4 - 
        

  H2O  28 ± 2 120 ± 10 76 ± 1 66 ± 2 

GX  HO2CCH3  23.1 ± 0.4 397 ± 40 78 ± 1 - 

  HCl  22.7 ± 0.4 72 ± 1 72 ± 1 - 
        

QUI  HO2CCH3  37 ± 2 444 ± 50 84 ± 2 33 ± 3 

 

O caráter anômalo da QUI é comprovado por meio dos modelos de TRX (figura 49.b) 

atingindo diâmetro de poros de (44 ± 3) µm e espessura de paredes (61 ± 6) µm que equivalem 

a uma área superficial de (1.3 ± 0.2) m2.g-1. A GX, que também apresenta mudanças conside-

ráveis na estrutura (figura 48.b) e propriedades (tabela 6) possui modelos muito menos densos 

que a QUI (figura 49.a) com poros de (55 ± 6) µm e paredes de (43 ± 2) µm com área superficial 

de (1.4 ± 0.1) m2.g-1. O aumento do módulo de compressão de GX e QUI na presença de ACET 

não pode ser explicado apenas pelo aumento da densidade do CG, na tabela 6. O mesmo efeito 

não é observado para os derivados de celulose, isto parece indicar que as paredes de poro sofrem 

densificação por conta de acetilação durante a liofilização, fenômeno mais intenso na QUI de-

vido à atração eletrostática do acetato. 

Em comparação com ACET, o uso de ácido clorídrico diminui a densidade aparente, a 

resistência mecânica e o G% do material para todos os polissacarídeos, fortes indicativos de que 

ocorra hidrólise do PSC. Em condições normais o CG de PSC resiste em solução 2.0 mol.L-1 

de HNO3, entretanto, o líquido fundido do condensador de vapor sublimado de uma solução de 

HCl 0.1 mol.L-1 possui um pH próximo de neutro, indicando que a liofilização induza a con-

centração de ácido/base. Neste trabalho não foi analisado a composição da água de lavagem 

dos CG, havia a intenção em aplicar o material como vindo síntese e haveria interferência do 

PSC na baixa concentração relativa dos demais componentes. Na ausência de uma análise de 

conteúdo inerte seria necessário um ácido de caráter intermediário para determinar tendências 

robustas de um possível efeito de consumo/contra-íon durante a liofilização 
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Figura 49. Modelos de TRX de CG de GX (a) e QUI (b) 2.0 % m/m em solução 2.5 % de ACET. 

 

 

 

 

 

 

   
 

Como prova de conceito do efeito do uso de soluções binárias foram sintetizados criogéis 

na presença de tert-butanol (TBA, p.f. 25 °C, 74.13 g.mol-1, 0.775 g.cm-3) um álcool utilizado 

em liofilização de especialidades farmacêuticas por proporcionar alto ponto de fusão. Os CG 

feitos em solução aquosa 2.5 % de TBA possuem microscopias muito semelhantes aos materiais 

feitos com QUIT em ACET, como mostrado na figura 50. O mínimo p.f. da solução eutética é 

-8 °C em fração molar de TBA de 0.23,[165] condição térmica branda que o deve induzir varia-

ções de concentração menos intensas ao longo de congelamento e de liofilização. Os poros se 

tornaram uma ordem de grandeza menores ao custo de um aumento expressivo da espessura 

das paredes, confirmando que a formação de estruturas no depende de interações hidrofóbicas 

enquanto as ramificações dependem de interações hidrofílicas. 

 

(a) (b) 
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Figura 50. Imagens de MEV de CG de GX 2.0 % m/m com TBA 2.5 % V/V. 

  

 200 µm  50 µm 

 

Também foi testado o efeito da adição de TBA em CG reticulados de GX 1.0 % 5 mm 

com medidas de TRX na figura 51. Como a estrutura já está definida, o aumento de densidade 

é sutil para um CG imerso em TBA puro por 1 hora (figura 51.c), notável apenas pela diminui-

ção do diâmetro médio de poros. A imersão em solução aquosa de TBA 80 % V/V (50 % 

mol/mol) gera um efeito curioso de deformação volumétrica, uma vez que a presença de água 

permite intumescimento parcial e a presença de álcool permite a desidratação, de modo que a 

densidade aumenta e a morfometria mantém-se próxima aos valores originais (tabela 7). Nesse 

sentido, pode-se entender que o uso de diversas soluções hidroalcóolicas para reduzir a pressão 

capilar em um gel e compatibilizar extração com CO2 supercrítico[33; 34] defendido por alguns 

autores como um longo processo de densificação das paredes de poro. 

 

Tabela 7. Dados de morfometria de TRX de CG de GX 2.0 % m/m imerso variando a proporção de TBA. 

TBA  ρap φ σ S  P% 

% mol/mol  kg.m-3 μm μm m2.g-1  % v/v 

0 %  15.7 ± 0.4 60 ± 4 35.5 ± 0.5 6.3 ± 0.2  98.0 

50 %  20.8 ± 1.8 63 ± 1 39 ± 1 1.5 ± 0.2  97.9 

100 %  16.3 ± 1.2 55 ± 3 37 ± 4 2.2 ± 0.3  98.0 

 

Segundo Buchtóva e Budtova,[34] para um CG de nanocelulose com densidade (ρ) de 5.3 

g.dm-3 apresenta diâmetro médio de poro (φ) é 5 µm (área superficial 11 m2.g-1), enquanto para 

um aerogel, vindo da mesma solução precursora, uma densidade de 12.6 g.dm-3 com poros 

pequenos demais para quantificar (área superficial de 239 m2.g-1). Supondo que a morfologia 

fosse esférica (área igual a π.φ2 e volume igual a π.φ3/3), uma diminuição de 10 vezes no diâ-

metro equivaleria a um aumento de 100 vezes na área e na diminuição de 334 vezes na espessura 

de modo a manter a densidade. No exemplo, a espessura dos poros do aerogel é cerca de 2.5 
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vezes menor que o CG, ou seja, o aumento de 2.4 vezes da densidade dos aerogéis só pode ser 

explicado pela diminuição de volume de cavidade durante a troca de solvente. 

 

Figura 51. Imagem dos modelos de TRX imersos em diferentes frações molares de TBA. 

 
 

 

   

   
 

4.3.3. Diferentes Aminoácidos 
 

Existem diversas metodologias de inserção de aminas geralmente envolvendo reações com uma 

ou mais etapas de troca de solvente. Entretanto, em condições desidratantes moderadas um 

grupo amina pode sofrer condensação na presença de um grupo ácido carboxílico formando 

ligação amida.[166] Como descrito nos procedimentos experimentais este trabalho supunha a 

possibilidade de modificação dos CG de PSC em estado sólido, ao exemplo da reação de reti-

culação, utilizando aminoácidos (AA) com diferentes cadeias laterais. A GX mostrou-se um 

PSC adequado para essa série de experimentos por possuir uma cadeia lateral ácida (passível 

de adição da amina), e por sofrer reticulação intermolecular quando submetida a 25 minutos de 

tratamento térmico à 165 °C sem necessidade de CITR. 

Foram sintetizados CG de GX 2.0 % com 5.2 mmol.L-1 (em equivalência molar ao CITR) 

de ácido glutâmico (GLUT), cisteína (CIST), histidina (HIST) e triptofano (TRIP), assim como 

os referenciais sem reticulante (SR) e com ácido cítrico (CITR). As figuras 52 e 53 mostram as 

imagens de MEV dos criogéis com AA dispostos em ordem crescente de hidrofobicidade 

(a) (b) (c) 
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(GLUT- < HIST+ < GLUT < HIST < CIST < TRIP).[126] A morfologia da GX SR domina o 

aspecto das microscopias, é possível notar que o prolongamento do tratamento térmico aumenta 

a rugosidade das paredes de poro. A única amostra com mudanças morfológicas significativas 

é o CITR (figura 52.b e 53.b) que possui paredes mais espessas, observação razoável a ocor-

rência paralela de reação de reticulação.  

 

Figura 52. Imagens de MEV com baixa magnificação dos criogéis de GX com AA 2.0 % m/m, e seus controles: 

(a) SR; (b) CITR; (c) GLUT; (d) HIST, (e) CIST, (f) TRIP. 

   

   
   200 µm 

 

Figura 53. Imagens de MEV com média magnificação dos criogéis de GX com AA 2.0 % m/m, e seus controles: 

(a) SR; (b) CITR; (c) GLUT; (d) HIST, (e) CIST, (f) TRIP. 

   

   

   50 µm 

(b) (c) (a) 

(f) (e) (d) 

(c) (b) (a) 

(e) (d) (f) 
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Considerando as concentrações relativas de AA em relação à água (entre 0.10 e 0.06 % 

m/m dependendo da MM) seria pouco provável verificar diferenças estruturais significas por 

microscopia. Por outro lado, a reconstrução computadorizada das medidas de TRX expõe vari-

ações de densidade e orientação características de cada amostra, expostas na figura 54. Fica 

comprovado, por exemplo, o comportamento distinto do criogel sem reticulante (figura 54.a) 

em relação ao CG com CITR (figura 54.b) usados como referência no processo, apesar de as 

estruturas serem mais espessas na presença de CITR elas possuem menor atenuação o que pode 

ser compreendido como efeito de heterogeneidade da reticulação intramolecular. 

 

Figura 54. Imagens de VOI de TRX dos CG de GX + AA 2.0 % m/m, e seus controles: (a) SR; (b) CITR; (c) 

GLUT; (d) HIST, (e) CIST, (f) TRIP. 

    

    
 

Na série de AA estudada a amostra de HIST (figura 54.d) possui a maior densidade en-

quanto o TRIP (figura 54.f) apresenta a menor densidade. Como não foi utilizado nenhum mo-

dificador de solução, os géis precursores possuem um pH entre 4.0 e 5.0 devido à ionização dos 

grupos ácidos da GX, neste ambiente a HIST possui carga positiva tornando-se o AA mais 

hidrofílico. O enxofre presente no grupo tiol da CIST possui uma atenuação atômica maior, 

sem contar a formação de pontes dissulfeto aumentariam a densidade relativa aos raios-X na 

figura 54.e. Essas observações parecem indicar que as amostras possuem uma ordem de densi-

dade correspondente à ordem de hidrofilicidade dos AA (HIST > SR > GLUT > CIST > TRIP) 

salvo reações mais homogêneas (CITR) e átomos mais absortivos (CIST).  

A tabela 8, produto da morfometria de TRX, conecta as conclusões das microscopias com 

os modelos na medida que os géis contendo AA possuem medidas muito similares entre si, 

enquanto uso de CITR cria estruturas mais espessas e fechadas, diminuindo a área superficial. 

As tomografias de SR de fato possuem estruturas menos separadas entre si, como pode ser 

verificado pelos valores de porosidade por volume preenchido, o que justifica a “inversão” entre 

(b) (a) 

(e) (d) 

(c) 

(f) 
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os valores de espessura e separação entre os elementos estruturais. As constantes físicas trazidas 

na tabela 9 expõe a dualidade entre o processo e a composição, onde constantes dependentes de 

volume vazio (SD e P%) mantém valores muito próximos entre si, enquanto a resistência mecâ-

nica tem uma correlação com a hidrofobicidade. 

 

Tabela 8. Dados de morfometria de MTX das amostras de GX 2.0 % m/m com AA e seus controles. 

AA  ρap φ σ S  P% 

  kg.m-3 μm μm m2.g-1  % V/V 

SR  24.6 ± 0.6 36.2 ± 1.0 68.7 ± 1.3 1.1 ± 0.3  94.79 

CITR  24.9 ± 0.7 28.1 ± 0.8 81.0 ± 3.2 0.77 ± 0.08  95.56 

GLUT  25.0 ± 0.9 56.1 ± 1.1 44.5 ± 2.5 1.23 ± 0.08  98.32 

HIST  25.0 ± 0.8 68.1 ± 2.3 46.7 ± 1.0 1.06 ± 0.05  96.92 

CIST  24.0 ± 0.8 60.0 ± 4.7 43.3 ± 1.6 1.2 ± 0.1  97.49 

TRIP  27.6 ± 0.5 60.0 ± 3.6 39.1 ± 1.9 1.07 ± 0.07  98.73 

 

A reação de formação da amida é pouco favorecida na medida que o AA também possui 

um grupo ácido que pode reagir entre si e com a GX produzindo anidridos, causando pelo me-

nos três reações paralelas. Ao contrário do CITR, a degradação dos AA ocorre antes de atingir 

o ponto de fusão, condição que permite menor mobilidade às moléculas reagindo em estado 

sólido. Entretanto, a amida parece ser o produto termodinamicamente mais estável dado que a 

porcentagem de AA, aferida por análise elementar de nitrogênio, é tão elevada quanto 95 %. O 

tratamento térmico é efetivo para a promoção de um material estável na medida que o G% é um 

possui valores próximos de 90 %. 

 

Tabela 9. Comparação das propriedades mecânicas dos CG de GX 2.0 % m/m com AA seu controle. 

AA  AA%  SD  P%  G%  Ɛ 

  % m/m  gágua/gpolímero  % (v/v)  % (m/m)  kPa 

CITR  0.0    53.6 ± 4.5  97.5   -   43 ± 4 

GLUT  87.0 ± 3.4  52.3 ± 4.1  97.5  91.2 ± 1.4  66 ± 7 

HIST  55.6 ± 2.4  50.1 ± 2.5  97.5  88.0 ± 1.6  78 ± 8 

CIST  95.1 ± 4.6  49.9 ± 0.2  97.6  88.8 ± 1.2  89 ± 9 

TRIP  63.0 ± 3.8  52.4 ± 0.2  97.2  89.5 ± 2.1  93 ± 10 

 

A amostra de GX SR resiste em solução NaOH 1 mol.L-1, condição pouco favorável à 

manutenção de uma ligação éster entre os grupos ácido carboxílico da cadeia lateral e os grupos 

hidroxila da cadeia principal. Não foi encontrada na literatura a menção à ocorrência de reticu-

lação intramolecular via aquecimento da GX, o mecanismo mais próximo às condições de sín-

tese de GX com AA é a formação de dois grupos aldeído pela clivagem da ligação C-C entre o 

C2 e o C3 da cadeia principal de GX em meio oxidante.[167] O aldeído é um grupo muito mais 

favorável a reagir com as aminas formando uma ligação C=N através da base de Schiff. Como 
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a GX utilizada nessa série de experimentos possuía cerca de 10 anos, a ocorrência de oxidação 

do PSC é uma possibilidade que não pode ser desprezada.  

Para elucidar melhor a reação foi feita espectroscopia de infravermelho no modo de re-

fletância total atenuada (FTIR-ATR) dos criogéis lavados e secos em estufa a 60 °C, a figura 

55.a contém estes espectros sem suavização ou ajuste de linha base. Tanto os espectros de FTIR 

do pó de GX quanto dos CG possuem dominância de bandas características de PSC: ligação de 

hidrogênio intramolecular, ν(OH), na região de 3600 até 3000 cm-1; vibração do metileno, 

ν(CH2), na região de 2920 até 2850 cm-1; dobra da hidroxila, ν(C-O-H), na região de 1430 até 

1370 cm-1; e as vibrações da glicopiranose na região de 1200 até 940 cm-1.[59; 108]  

 

Figura 55. Espectros de FTIR-ATR do pó de GX, dos CG de GX 2.0 % m/m com AA, e do CG de GX 2.0 % 

m/m com CITR: íntegros (a) e relativos a CG GX SR (b). 
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A GX possui uma cadeia lateral oxidada com bandas da distensão da carbonila, ν(C=O), 

da função éster (~1730 cm-1) e ácido (~1600 cm-1). A biossíntese deixa uma fração de (0.40 ± 

0.4) % em nitrogênio da biossíntese, que poderia ser a responsável pelas bandas de intensidade 

média/fraca, ν(NH2), entre 1420 e 1350 cm-1 e entre 840 e 780 cm-1. A formação de base Schiff 

nos CG é pouco provável dada a ausência de ν(C=N) em 1650 cm-1, entretanto, é igualmente 

difícil supor a formação de amidas monosubstituídas pela falta ν(R1OC-NHR2) em 1680 cm-1 e 

1550 cm-1. Não são visíveis bandas características das suas cadeias laterais do AA devido à sua 

contribuição mássica baixa, segundo o SDBS (“Spectral Database for Organic Compounds”): 

cisteína com ν(C-SH) em 2552 cm-1, ácido glutâmico ν(OC-OH) em 1640 cm-1, histidina ν(imi-

dazol) em 1462 cm-1, triptofano ν(indol) em 746 cm-1. 

A variação causada pela presença de AA ou CITR é mais visível ajustando a transmitância 

de 4000 cm-1 para 100 % e criando espectros de transmitância relativa ao CG SR (T/TSR) criando 

a figura 55.b. Há uma clara diminuição da mobilidade da ligação de hidrogênio intramolecular 

na sequência de CITR > SR > TRIP ≥ GLUT ≥ HIST > CIST, ordem correspondente ao au-

mento de fixação percentual de AA na tabela 8, indicando que a presença de AA impacta na 

afinidade do material pela água. Existe pouca diferença na região de vibração da carbonila com 

a exceção do CITR, que adiciona três carbonilas por molécula fixada, e da CIST, possível indi-

cativo da formação de tio-ésteres. A banda da glicopiranose perde mobilidade na sequência 

GLUT > CITR > HIST > CIST > TRIP, possível indicador de aumento a quantidade de água 

plastificante com a presença de grupos polares ionizáveis à cadeia.[48]  

Os criogéis apresentam uma deformação da linha base entre 1150 e 850 cm-1 em relação 

ao pó (figura 55.a), isto cria uma inversão da transmitância relativa de CIST (maior diferença 

de linha base) e de TRIP (menor diferença de linha base). Considerando a composição do sis-

tema, haveria duas possibilidades para o surgimento de uma banda nesta região do espectro: 

vibrações de etileno com diferentes graus de substituição, ν(H2C=CH2), e a dobra da ligação 

tio-éster, ν(OC-S-H). Assim como discutido na secção 3.2.4 não é possível desprezar a possi-

bilidade de ocorrência de reações de eliminação durante o aquecimento, no caso de uma glico-

piranose que possui hidroxilas em todos os carbonos, formação de um grupo enol pela elimina-

ção. Nesse sentido, a amina secundária do grupo indol do triptofano é passível ataque por enóis 

seguindo uma reação de Mannich,[168] justificando ao aumento da transmitância em GX TRIP. 

Para avaliar as variações induzidas pela composição nas interações do poro com água 

foram feitos ensaios de sorção necessários para a aplicação da equação de Washburn (equação 

33). O tensiômetro possui precisão de 0.5 mg, entretanto, o programa de aquisição de dados 

registra até 4 medidas por segundo, o que impõe limitações de volume. A figura 56 mostra os 
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perfis de sorção de uma dos GX com AA feitos em cilindros de 10 mm (≈ 0.47 mL) e como 

referencial o CG de GX 2.0 % por 7’ à 165 °C. Note que o equilíbrio de sorção de n-hexano é 

atingido em menos de 1 segundo (registro de 2 ou 3 pontos) e o equilíbrio de sorção de água é 

atingido em até 5 segundos (registro de até 20 pontos) isso dificulta o uso dessas medidas para 

a determinação de constantes de capilaridade. Ainda assim, a figura 56.b difere o comporta-

mento mais hidrofílico (referencial), o caso médio (SR) e o caso mais hidrofóbico (TRIP). 

  
Figura 56. Perfis de sorção para CG de GX 2.0 % mm com AA e seus referenciais feitos no molde de 10 mm de 

diâmetro para hexano (a) e para a água (b). 
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Os ensaios de sorção foram refeitos para CG feitos em molde quadrado (secção transver-

sal de 14 mm x 15 mm) no suporte cilíndrico com 12 mm de diâmetro interno, condicionando 

a entrada de líquido numa coluna de 23 mm de um monolito compactado. Os valores da tabela 

10 são a consequência da aplicação dos dados da figura 56.a na equação 33 para definir a cons-

tante típica do material (Cw) e em pose dele definir o ângulo de ascensão (θ) através da veloci-

dade de ascensão (𝓋água). As amostras de CG com AA apresentam uma sorção mais lenta quanto 

maior for a hidrofobicidade do material, contudo, a ordem de grandeza dos valores de Cw e a 

função cosseno utilizada para definir θ eclipsam a substituição por AA.  

Como é possível observar na figura 56.b, a entrada máxima de água é de pelo menos 52 

gágua/gcg, enquanto a compressão para a figura 57.b impõe SD entre 15 e 20 gágua/gcg. Um mo-

nólito possui área transversal de 2.21 cm², a compressão necessária para se encaixar no interior 

do suporte reduz a área transversal para 1.13 cm², o que representa a redução de pelo menos 

51% do volume original. Entende-se que a compressão de amostra no suporte crie caminhos 

preferenciais de ascensão de líquido e cavidades de ar que reduzem a capacidade de retenção 

para os 30 % observados. Como o teor de gel dos CG é de 90 %, ao longo da medição uma 

(a) (b) 



123 

parcela do material deve dissolver, alterando o volume dos poros e as propriedades da solução 

na interface com as paredes de poro.  

 

Tabela 10. Constantes físicas definidas a partir dos gráficos de sorção da figura 56, para os CG de GX 2.0 % 

m/m com AA e seus referenciais. 

 Amostra  P%  Cw  𝓿água  θ 

   % (Vhexano/Vtotal)  10-14 m-5  10-3 g².s-1  ° 

SR  96.3 ± 0.2  1.88 ± 0.03  2.27 ± 0.03  89 ± 1 

CITR  96.2 ± 0.2  2.54 ± 0.21  15.1 ± 1.3  85 ± 7 

CIST  96.3 ± 0.4  1.59 ± 0.27  0.81 ± 0.14  86 ± 15 

TRIP  95.8 ± 0.2  1.89 ± 0.10  1.62 ± 0.09  89 ± 5 

HIST  96.2 ± 0.1  1.86 ± 0.06  2.96 ± 0.92  89 ± 3 

GLUT  96.2 ± 0.4  2.10 ± 0.44  4.46 ± 0.94  88 ± 19 

Referencial  95.7 ± 0.4  1.82 ± 0.16  29.6 ± 2.6  77 ± 7 

 
Figura 57. Perfis de sorção dos criogéis quadrados 2.0 % m/m de GX com AA e seus referenciais para hexano 

(a) e para a água (b). 
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Foram sintetizados CG de HPMC 2.0 % com AA tratados à 165 °C por 25’ para avaliar 

a ocorrência de reticulação por si só. Ao exemplo dos CG de GX com pH 7.0 e pH 11.0, os CG 

de HPMC J com AA possuem um aspecto regular nas imagens de MEV, mas não demonstraram 

estabilidade em contato com água. Isto motivou a síntese de CG de HPMC E, mais hidrofóbico, 

com AA:CITR na proporção molar de 1:1 que acabam adquirindo características muito distintas 

dos sistemas com GX. As microscopias desses novos sistemas reticulados na presença de AA 

de fato apresentaram uma gradação de estruturas mais compactas para estruturas mais espessas 

à medida que a hidrofobicidade do sistema aumenta na figura 58, mas não há um propriedades 

físicas mostradas na tabela 11. Possivelmente a mudança morfológica ordenada reflita a sensi-

bilidade de hidrogéis de HPMC ao grau de substituição do polímero[24; 169], enquanto a variação 

desordenada da resistência mecânica seja produto da diminuição do G% (aumenta a resistência) 

e combinação da densidade do material. 

(a) (b) 
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Figura 58. Imagens de MEV de CG de HPMC E de 2.0 % m/m com AA:CITR 1:1 para HIST (a), GLUT (b), 

CIST (c) e TRIP (d). 
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Tabela 11. Constantes físicas dos materiais de HPMC E de 2.0 % m/m com AA:CITR 1:1 variando o AA. 

AA  ρ  SD  G%  Ɛ 

  kg.m-3  gágua/gcriogel  % (m/m)  kPa 

CITR  28.1 ± 1.2  39.4 ± 0.3  92.0 ± 0.5  98 ± 26 

GLUT  30.0 ± 2.3  37.2 ± 1.3  80.6 ± 4.5  125 ± 25 

HIST  26.5 ± 0.9   -   66.9 ± 2.1  140 ± 30 

CIST  28.8 ± 5.5   -   62.9 ± 2.1  120 ± 60 

TRIP  28.1 ± 2.6  42.2 ± 4.2  71.0 ± 2.8  128 ± 50 

 

4.4. Efeito da Concentração 
 

Desprezando alterações volumétricas decorrentes do processo de formação dos poros, o resul-

tado esperado do aumento de concentração é o menor diâmetro médio de poros (caso o material 

precursor seja dominante) ou estruturas mais espessas (caso o processo de síntese seja domi-

nante). Essa suposição implica que as propriedades do sólido são uma extensão linear das pro-

priedades de uma célula unitária, e é possível aplicar equações que estimem o dado experimen-

tal. O formato de célula unitária aberta mais simples é um cubo com teto e piso ausentes e 

paredes de espessura ‘σ/2’ (completa σ apenas na presença das células unitárias adjacentes) e 

altura ‘φ+σ’ (contém um poro de aresta φ) possibilitando a estimativa de propriedades morfo-

lógicas a partir de dados experimentais e vice-versa. Utilizando as distâncias da figura 29 para 

CG de GX 2.0 % m/m de 28 x10-15 g.um-3 com φ de 100 µm e σ de 3 µm, por exemplo, a área 

superficial (equação 34) seria de ≈ 1.43 m2.g-1. 

 

S =
4φ. (φ + σ)

ρ. (φ + σ)3
=

4φ

ρ. (φ + σ)2
 (34). Estimativa de área superficial. 

 

Considerando o que foi discutido nesse capítulo, não é possível aplicar um modelo sim-

ples de célula unitária para os CG de PSC devido às diferenças causadas pela composição, 

molde e pela técnica de quantificação. A convergência de valores de S estimado para um poro 

cúbico e os valores de S por morfometria de TRX é produto da variabilidade das duas medidas, 

tanto que substituindo as constantes de morfometria por TRX (φ de 47 µm e σ de 39 µm) na 

equação 34 a área superficial seria um terceiro valor (0.91 m2.g-1). O efeito do aumento de 

concentração de polissacarídeo no gel precursor é mais perceptível através de propriedades que 

dependem do teor de sólidos como densidade, teor de gel e módulo de compressão. A tabela 12 

mostra as constantes físicas dos CG de GX e de QUI variando a concentração de PSC.  
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Tabela 12. Constantes físicas dos CG de GX e QUI variando a concentração de 0.5 até 2.0 % m/m. 

%  ρ GX  Ɛ GX  ρ QUI  Ɛ QUI 

m/m  kg.m-3  kPa  kg.m-3  kPa 

0.5  7.7 ± 0.3  11 ± 2  8.5 ± 0.4  43 ± 4 

1.0  15.3 ± 0.7  27 ± 3  17.3 ± 0.9  106 ± 12 

1.5  22 ± 1  71 ± 7  30 ± 1  262 ± 25 

2.0  28 ± 2  120 ± 11  37 ± 2  474 ± 50 

 

A figura 59 mostra as imagens de MEV para CG de GX 0.5 % e 1.5 % em duas magnifi-

cações distintas, onde é possível notar que para o CG 0.5% a microestrutura opõe a regiões 

dominadas por ramificações próximas às paredes e grandes vazios, efeito semelhante ao au-

mento de diâmetro de molde (figura 34). Apesar de diferenças visíveis, as imagens da figura 59 

exemplificam uma situação em que a combinação entre espaços vazios e morfologia irregular 

da GX torna indistinguível a diferenciação do CG na ausência de legendas. Ainda que não hou-

vesse efeitos de perspectiva, de molde, e de composição sobre a morfologia, supondo que a ρGX 

fosse 1.5 kg.m3, uma amostra 0.5 % m/m teria porosidade de 99.2 % enquanto a amostra 1.5 % 

m/m teria porosidade de 97.9 %, é indiferenciável considerando que boa parte das técnicas de 

detecção possui ruído eletrônico de 2.5 %. 

 

Figura 59. Imagens de MEV dos CG de GX com 5 mm de diâmetro e 0.5 % m/m (a) ou 1.5 % m/m (b). 

(a) 

  

(b) 

 

 

 
 

200 µm 
 

50 µm 
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É razoável supor que pela natureza química de PSC como a GX, CMC e CHI, como 

macromoléculas carregadas, sofram os efeitos de contração volumétrica durante todas as etapas 

que envolvam interação com água. Uma solução sujeita à um maior comprometimento de água 

de solvatação tende a induzir contração na solução devido ao ordenamento do solvente entre as 

cadeias, limitando a expansão volumétrica durante a solidificação. À medida que a quantidade 

de polímero aumenta há um ganho de resistência mecânica, isso permite que o material suporte 

as forças capilares durante a sublimação, entretanto as estruturas ficam mais espessas e mais 

sujeitas à contração volumétrica durante a secagem/reticulação. Essas variações volumétricas 

não são apenas difíceis de mensurar com precisão no laboratório,18 dependem da localização da 

amostra ao longo da síntese, e variam ao longo do volume do monólito. 

Como discutido ao longo da secção 3.2, a concentração de trabalho foi uma otimização 

empírica do mínimo gasto de PSC que condiciona reprodutibilidade, mas também é uma con-

centração próxima ao limite de solubilização de CMC e GX na faixa de massa molar utilizada. 

Apesar de continuarem solúveis em água, acima de 2.0 % m/m a viscosidade e o índice de 

refração (ou opacidade no caso da GX) tornam a dissolução completa subjetiva. Para tanto, 

foram utilizadas duas moléculas HPMC com diferentes graus de substituição e mesma massa 

molar para sintetizar criogéis em concentração acima de 2.0 %. Na figura 60 e 61 são mostradas 

as imagens de MEV de membranas porosas com 2 mm, em ambos os casos é possível ver um 

aumento da interconectividade e da espessura entre as paredes com o aumento da concentração, 

induzindo poros de volume menor.  

Ao contrário das concentrações menores não é possível ver mudanças bruscas de morfo-

logia tanto entre as diferentes regiões, quanto entre diferentes concentrações. As membranas 

apresentam morfologia mais bem comportada do que os monólitos por conta do regime de con-

gelamento restrito à poucas dezenas de camadas de poros, como discutido na secção 4.2.2. O 

HPMC demonstra uma tendência maior à formação de estruturas contínuas em relação à GX 

por ser um polissacarídeo neutro, assim como foi mostrado o HPMC J na secção 4.3.1. A com-

binação destes dois efeitos deve ser responsável pelo aumento da espessura das paredes com o 

aumento da concentração, sem um impacto tão intenso sobre a dimensão aparente dos poros de 

2.0 para 3.0 % m/m. A transição de 3.0 para 5.0 % m/m força um colapso estrutural mais acen-

tuado, induzindo poros menores e mais fechados 

 

 

 
18 Trata-se de imprecisão induzida pela deformação do CG durante a medida. Para comparação: um toque leve 

tem uma força de 2 N medida no dinamômetro IMPAC, se a área do dedo for de 0.5 cm2 isso equivale a uma 

pressão de 40 kPa, suficiente para esmagar uma amostra cilíndrica de 10 mm. 
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Figura 60. Imagens de MEV de CG com 2 mm de espessura variando a concentração de HPMC E: 2.0% m/m 

(a), 3.0 % m/m (b), 4.0 % m/m (c) e 5.0 % m/m (d).  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 
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Figura 61. Imagens de MEV de CG com 2 mm de espessura variando a concentração de HPMC K: 2.0% m/m 

(a), 3.0 % m/m (b), e 4.0 % m/m (c) e 5.0 % m/m (d). 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 
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Na família dos HPMC as diferenças de DS e MS também proporcionam mudanças estru-

turais significativas. O polímero E, apresenta poros mais fechados e regulares (figura 60.a) 

possível efeito do maior DS (DS de 1.9 e MS de 0.25) que exige mais água para solvatação e 

limita o crescimento dos cristais de gelo. O polímero K, demonstra predominância de estruturas 

maciças (figura 61.a) devido ao menor grau de substituição da série (DS de 1.5 e MS de 0.25) 

que implica em uma maior cristalinidade. O polímero J, tratado para maximizar a solubilidade 

em água em razão de um valor mais elevado MS, mostra predominância de ramificações em 

relação às paredes na figura 62. O uso de membranas no lugar de cilindro explicita o efeito de 

substituição e de concentração melhor que o CMC na figura 44, confirmando que a formação 

de paredes ao invés de ramificações de poro depende do custo de hidratação relativo do polis-

sacarídeo, enquanto a regularidade é induzida pela repulsão entre as cadeias.  

 

Figura 62. Imagem de MEV de CG de HPMC J de 2.0 % com 2 mm de espessura. 

  

 200 µm  50 µm 

 

A tabela 13 traz as constantes físicas dos CG de HPMC E e HPMC K variando a concen-

tração dos géis precursores, como densidade, porosidade e intumescimento dependem da “so-

lidez” existe uma tendência clara de diminuição com o aumento de concentração. Note-se que 

o teor de gel varia pouco com o aumento da concentração uma vez que a proporção mássica de 

CITR foi mantida constante e foram utilizadas membranas para cálculo de G%. Assim como SD 

o valor de G% depende do formato e do volume da amostra devido à variabilidade da reticulação 

(discussão na figura A.13), por isso o CG de HPMC E apresenta módulo distinto na tabela 10. 

O desvio da resistência mecânica é elevado devido à sensibilidade da célula de carga do dina-

mômetro (mínimo de 0.1 N e máximo de 10.0 N), existência de uma leve curvatura nas amostras 

(início da tomada de dados sobre pressão) e acúmulo de umidade nos materiais (HPMC são 

utilizados em formulações justamente devido à ação umectante). 
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Tabela 13. Constantes físicas de CG de HPMC E e de HPMC K variando a concentração. 

   ρ  SD  P%  G%  Ɛ 

 % m/m  kg.m-3  gágua/gcriogel 
 % (v/v)  % (m/m)  kPa 

E 

2.0  28.1 ± 1.2  40.9 ± 2.9  97.5  98.4 ± 0.2  98 ± 26 

3.0  34.3 ± 0.5  30.0 ± 0.4  96.8  94.7 ± 0.5  275 ± 50 

4.0  45.9 ± 1.5  22.4 ± 1.3  95.7  93.6 ± 2.0  490 ± 80 

5.0  56.8 ± 2.9  18.3 ± 0.2  94.8  92.5 ± 0.6  700 ± 100 

K 

2.0  24.5 ± 0.4  39.2 ± 1.4  97.8  97.5 ± 0.1  132 ± 25 

2.5  27.9 ± 1.5  34.9 ± 0.7  97.2  94.9 ± 0.1  292 ± 50 

3.0  32.6 ± 0.9  27.2 ± 0.6  96.5  93.4 ± 0.7  440 ± 30 

3.5  39.7 ± 0.8  24.9 ± 1.1  96.1  94.4 ± 2.4  520 ± 130 

4.0  44.3 ± 0.5  22.5 ± 0.4  95.8  95.5 ± 1.5  550 ± 75 

4.5  48.9 ± 1.2  21.0 ± 0.2  95.4  95.0 ± 0.5  668 ± 30 

5.0  53.1 ± 0.6  18.2 ± 0.6  94.8  95.0 ± 0.4  870 ± 130 

 

A lei de escalonamento de Gibson-Ashby (Equação 39) correlaciona o comportamento 

mecânico das células unitárias de um material poroso com as constantes α e β simuladas em 

relação aos parâmetros σ e φ, com isso é possível diferenciar tanto o formato quanto o fenômeno 

de transmissão dominante sobre as paredes do sistema. A figura 63 traz os gráficos de módulo 

de compressão (Ɛ) em fusão da densidade dos CG de GX, HPMC e QUI através de um ajuste 

não linear (Ɛ = α. ρβ; da figura 63.a) e de um ajuste linear (log(Ɛ) = α + β log ρ ; da figura 

63.b) no OriginLab Pro, numa tentativa de correlacionar com as suposições de Gibson-Ashby. 

A correlação entre as constantes e os dados experimentais possui diferenciação entre a extrapo-

lação não-linear que conserva o formato e a extrapolação linear que considera o erro.[79]  

 

Figura 63. Gráfico de módulo de resistência à compressão por densidade aparente de CG de GX, HPMC E, 

HPMC K e QUI, na forma de potência (a) e na forma linear (b). 
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O uso de valores de Ɛ0 e de ρ0 controla o erro absoluto da extrapolação, mitigando o peso 

do erro sobre a extrapolação linear da reta. Sabe-se que pastilhas de CHI possuem módulo de 

impacto (“crushing strength”) de 60.2 MPa,[170] enquanto HPMC E possui Ɛ de 2.83 MPa e o 

(a) (b) 
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HPMC K possui ε de 2.21 MPa.[171] Não foram encontradas referências de ε de pastilhas de 

GX, formulações contendo 60 % m/m de GX possuem ε de 2.9 MPa.[172] Pastilhas são um 

referencial problemático devido à variação de densidade[173], caso o módulo de compressão 

variasse linearmente com a concentração o valor de ε deveria ser de 6.0 MPa (50 x 120 kPa) 

para GX, 4.9 MPa (50 x 98 kPa) para HPMC E, e 22 MPa (50 x 444 kPa) para QUI. Considerando 

que as constantes da tabela 14, um CG com mesma densidade que a água (1.0 x 10-3 kg.m-3) 

teria 60 MPa para GX, 130 MPa para HPMC E, e 190 MPa para QUI.  

 

Tabela 14. Constantes de extrapolação não-linear (figura 62.a) e linear (figura 62.b) da equação Gibson-Ashby. 

  extrapolação não-linear  extrapolação linear 

PSC  α β χ2   log (α) β R2 

  kJ.kg-1       

GX  0.06 ± 0.04 2.27 ± 0.18 17.7  -0.67 ± 0.31 1.86 ± 0.25 0.96503 

HPMC E  0.13 ± 0.02 2.13 ± 0.34 3126.2  -1.57 ± 0.81 2.54 ± 0.50 0.92862 

HPMC K  0.81 ± 0.08 1.75 ± 0.25 4469.9  0.14 ± 0.51 1.60 ± 0.32 0.83538 

QUI  0.19 ± 0.03 2.16 ± 0.37 987.9  0.20 ± 0.15 1.52 ± 0.13 0.98672 

 

Pode-se dizer que o coeficiente β segundo a aproximação não-linear seja igual à 2 para 

os quatro PSC, considerando as equações de Gibson-Ashby aproximadas para a madeira (poros 

abertos hexagonais ou “colmeias”) os valores de α definem: cisalhamento axial para a GX, 

esmagamento tangencial para o HPMC E, cisalhamento radial para o HPMC K, e esmagamento 

radial para a QUI. Considerando a extrapolação linear o comportamento mecânico dos criogéis 

parece indicar a ocorrência de fratura frágil e esmagamento na direção tangencial a aplicação 

de força.[59] Nas condições em que foram realizados os ensaios mecânicos (aplicação de picos 

de tensão sem deixar atingir picos de relaxação) é mais plausível supor a dominância de fratura 

frágil, ainda que a umidade torne o CG mais plástico. 

 

4.5. Efeito de Carga de Inorgânica 
 

4.5.1. Compósitos com Sílica 
 

Como mostrado na figura 63 a faixa de concentração utilizada majoritariamente neste trabalho 

concede um módulo de compressão relativamente baixo, sendo interessante sintetizar sistemas 

compósitos para enrijecer e funcionalizar os criogéis. Partículas de SiO2 são um dos exemplos 

de reforço mecânico mais utilizados em espumas, polímeros e resinas[174] devido à abundância 

(reaproveitamento de cinzas da queima de biomassa) e à versatilidade da química (alterando 

tanto a morfologia quanto os grupos ligantes).[175] Supunha-se que a adição de nanopartículas 
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de sílica fumegadas, CAB-O-SIL M5 utilizada como aditivo de resina dentária, produziria cri-

ogéis mais resistentes, entretanto, os CG de GX 2.0 % m/m com 10 % mGX em SiO2 mostraram 

ε de 88 kPa, 26 % menor que CG GX 2.0 % (120 kPa). 

As sínteses realizadas até o estudo de concentração consumiram pelo menos 150 g de 

GX, exigindo um lote novo de PSC (GX’) para continuidade do projeto. A análise elementar 

não mostrou mudanças significativas entre os lotes, entretanto GX’ possui 91.0 % m em açú-

cares totais dos quais 40.8 % m são ácidos, enquanto GX possui 96.9 % m em açúcares totais, 

dos quais 33.9 % são ácidos. Os espectros FTIR-ATR do pó de PSC mostrados na figura 64 

tiveram a linha base ajustada, sendo normalizados em relação à transmitância de banda de maior 

intensidade. É possível identificar na GX’ banda intensa em 1515 cm-1 acompanhada de banda 

fraca em 1422 e 1110 cm-1 indicativos da presença de anel aromático, a banda larga e intensa 

em 1215 cm-1 é característica de fenol. O aumento de concentração relativa de açúcares ácidos 

e a presença anéis fenólicos concede à GX’ uma Mv aparente de 9.7 x106 g.mol-1. 

 

Figura 64. Espectros de FTIR-ATR do pó de GX, do CG de GX com 10 % mGX SiO2 e das partículas de SiO2. 
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A troca de lote ocasionou mudanças na estabilidade dos materiais (figura A.16) que se 

tornaram disponíveis ao ataque por fungos. A molécula de GX’, basicamente, desenvolve inte-

rações mais intensas com a água o que aumenta a viscosidade e controla melhor a morfologia 

dos poros durante a síntese, mas reduz o módulo de resistência mecânica pelo acúmulo de umi-

dade (tabela 15). Uma imagem de MEV do teto de cilindros com 5 mm de diâmetro de GX’ 

(figura 65.a) se assemelha mais a um CG de HPMC J (figura 32.b), com a espessura das paredes 

atingindo até 10 µm e o diâmetro médio de poros entre 50 e 100 µm. Nesse sentido, a adição 

de partículas de SiO2 ao gel precursor parece induzir CG com paredes de poro mais finas e 

poros maiores, como se as partículas se posicionassem entre o PSC e o cristal de gelo. 
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Figura 65. Imagens de MEV do CG de GX 2.0 % no pH 4.0 (a) CG de GX 2.0 % + 0.2 % m/m de SiO2, em pH 

2.0 (b), pH 4.0 (c) e pH 7.0 (d) 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  200 µm  50 µm 
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  Como é visível no espectro infravermelho as partículas de sílica possuem bandas relati-

vas à síntese pirogênica muito tênues em relação à vibração do grupo silanol ν(SiOH) em 3600 

cm-1 e dos grupos siloxano ν(Si-O-Si) em 1160 cm-1, indicando partição exclusiva da sílica 

sobre a densidade de carga. A titulação potenciométrica de suspensão 50.0 mg.L-1 SiO2 mostrou 

um valor de potencial zeta de -1.2 mV em pH 2.0, -10.0 mV em pH 4.0, e -37.0 mV em pH 6.5; 

ou seja, na medida que o pH aumenta a GX deve mostrar uma repulsão maior às partículas e 

expulsar a carga inorgânica para a superfície. Essa hipótese é correspondente às microscopias 

de CG de GX com SiO2 no pH 7.0 (figura 65.d) onde são visíveis poros geométricos compará-

veis ao CMC (figura 42.a), que possui repulsão entre si. 

A hipótese de segregação das partículas induzida por carga também é colaborada pelo 

módulo de resistência mecânica, na tabela 15. Como discutido na secção 4.3.2 as amostras pro-

venientes de gel como pH maior ou igual a 7.0 aparentam um aumento de resistência devido à 

deformação irreversível do material não reticulado. Porém, o CG de GX com SiO2 no pH 7.0 

possui o menor ε da tabela, indicando que as partículas não estejam no interior das paredes de 

poro. Note-se que o pH 4.0, condição nativa da mistura de GX, CITR e SiO2, possibilitou um 

enrijecimento do CG apesar de a menor densidade e da condição preferencial para a reticulação 

ser o pH 2.0. Isso ocorre provavelmente devido à microestrutura (figura 65.b) ser formada por 

caixas abertas semi-hexagonais distribuídas com certa regularidade, estruturas de “colmeias” 

são a estrutura mais eficiente de distribuição de tensão sobre poros.[69] 

 

Tabela 15. Constantes físicas dos CG de GX’ 2.0 % e CG de GX’ 2.0 % com 0.2 % de SiO2. 

  GX’  GX’ + SiO2 

pH  ρ ε  ρ ε 

  kg.m-3 kPa  mg.cm-3 kPa 

2.0  24.0 ± 0.4 52.7 ± 1.1  28.4 ± 1.5 70.1 ± 1.2 

4.0  23.3 ± 1.5 50.8 ± 0.8  25.9 ± 1.5 87.7 ± 1.1 

7.0  23.8 ± 0.7 71.6 ± 0.3  27.7 ± 1.6 41.4 ± 0.7 

 

Como os géis de GX’ produzem soluções muito viscosas, a modificação de pH e a adição 

de partículas precisa ser feita antes da adição de PSC para garantir homogeneidade do sistema. 

Isto impossibilitou a síntese de criogéis com partículas de SiO2 hidrofóbica para comparação, 

uma vez que exigiria o uso de compatibilizantes, por si só, a dispersão propiciaria variação 

morfológica das amostras.[59; 158] Frente às características dos CG de GX’ e ao ganho modesto 

de resistência mecânica do compósito frente a CG de outros PSC em mesma concentração, 

optou-se por suspender aos experimentos com CG de GX com SiO2.  

 



136 

4.5.2. Compósitos com Titânia 

 

O dióxido de titânio, TiO2, apresenta-se dois alótropos cristalinos naturais, anatase e rutilo, e 

pode ser transformado em nanopartículas por pirólise e por trituramento. A irradiação UV (hν) 

de partículas não recobertas de TiO2 com alta concentração anatase promove efeito fotoelétrico, 

equação 35. A excitação de um elétron da banda de valência (TiO2
(-)) do material para a banda 

de condução deixando um buraco (TiO2
(+)).[176] As espécies TiO2

(-) e TiO2
(+) presentes na su-

perfície do semicondutor são altamente reativas, notavelmente, na presença de O2(g) os elétrons 

livres podem induzir a formação de radicais superóxido (O2
•-, equação 36), e na presença de 

H2O(l) os buracos podem induzir a formação de radicais peróxido (OH•-, equação 37). Os radi-

cais apresentam um potencial de oxidação adequado para reagir com diversas moléculas orgâ-

nicas propiciando sua degradação (“photobleaching”), de modo que nanopartículas de TiO2 

adquirem aplicações em recobrimento de superfícies autolimpantes. 

 

2 TiO2 (s) + hν → TiO2
(+) 

(s) + TiO2
(-) 

(s) (35). Fotoativação do TiO2. 

TiO2
(-) 

(s) + O2 (g) → TiO2 (s) + O2
•- (36). Formação do radical superóxido. 

TiO2
(+) 

(s) + 2 H2O (l) → TiO2(s) + H3O
+ 

(aq) + OH•- 
(aq) (37). Formação radical do peróxido. 

 

Foram sintetizados CG de GX 2.0 % a partir de suspensões de nanopartículas pirogênicas 

de TiO2 catalítico (AEROXIDE P25, Evonik-BR) nas concentrações de 0.1, 0.2 e 0.4 g.L-1 (5, 

10 e 20 % m/mGX), em pH 2.0, 4.0, e 7.0. As partículas foram caracterizadas por difratometria 

de raios-X (Rigaku Miniflex operando a 30 kV, 15 mA, λ(Cuκα) 0.154 nm, velocidade de 0.5 

°.min-1, amostra de 0.010°, em temperatura ambiente) produzindo o gráfico da figura 66.b. As 

equações de Spurr-Myers (equações 38 e 39)[177]  permitem estimar a fração mássica em anatase 

(A%) e rutilo (R%) em função da intensidade relativa do pico de difração do plano (101) da 

anatase em 2θ igual a 25.25° e do pico do plano (110) do rutilo em 2θ igual a 27.42°. Nessas 

condições as partículas de TiO2 utilizadas mostraram composição de A%:R% de 77:23, em con-

formidade em valores de comparação para o mesmo precursor.[178; 179]  

A% =
100

(1 +  1.265(IR(110)/IA(110)))
 (38). Porcentagem em massa de TiO2 anatase. 

R% =
100

(1 + 0.800(IA(110)/IR(110)))
 (39). Porcentagem em massa de TiO2 rutilo. 

Soluções 0.01 % m/m de TiO2 em pH de 2.0, 4.0 e 7.0 foram submetidas a espalhamento 

de luz dinâmico (Malvern Zetasizer Nano ZS90, λ(He-Ne) 632.8 nm, a (23 ± 1) °C) após 5 
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minutos de equilíbrio, produzindo os perfis de distribuição da figura 66.c pelo método de acu-

mulação da função de autocorrelação. O diâmetro eletrodinâmico médio (Dz) e a polidispersi-

vidade atingiram valores de (289 ± 8) nm e (0.45 ± 0.06) para pH 2, (344 ± 15) nm e (0.28 ± 

0.03) para pH 4, (281 ± 4) nm e (0.31 ± 0.04) para pH 7. Gotículas de 20 µL de suspensão de 

TiO2 1.0 g.L-1 e suas diluições de 10, 100 e 1000 vezes em água foram colocadas sobre placas 

de silício limpas, secas em estufa a 40 °C e objeto de MEV sem recobrimento, figura 66.d. O 

diâmetro médio de 15 partículas (linha vermelha pontilhada) foi estimado em (30 ± 5) nm, com 

o diâmetro de agregados variando entre 300 e 500 nm, em acordo com o espalhamento de luz. 

 

Figura 66. Difratogramas de raios-X (a) e distribuição de tamanho por espalhamento de luz dinâmico (b), e ima-

gem de MEV (c) das partículas de TiO2. Gráfico de densidade (ρ) e resistência à compressão (ε) dos CG de GX 

2.0% m/m com a variação da % m/m de TiO2 (d). 
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A concentração de 10 % m/mGX em TiO2 foi escolhida para a realização dos demais ex-

perimentos por propiciar o maior módulo de compressão (figura 66.a). A titulação potenciomé-

trica de suspensões 50 mg.L-1 de TiO2 indicou um ponto isoelétrico de 2.04, com o potencial 

zeta em (23 ± 2) mV entre pH 4.0 e pH 8.0. Ao exemplo das partículas de SiO2, a mudança de 

pH do gel precursor causa variação de ε do CG de GX com 10 % de TiO2, que parte de (120 ± 

8) kPa em pH 2.0, para (100 ± 7) kPa em pH 4.0, atingindo (49 ± 3) kPa em pH 7.0. Entretanto, 

(a) (b) 

(d) 
(c) 
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a densidade dos CG se mantém na faixa de (23 ± 2) mg.cm-3 e a morfologia (figura 67) varia 

pouco, indicando que as partículas minimizem a agregação em água distribuindo-se no interior 

das paredes de GX, migrando para superfície apenas quando a GX passa a apresentar uma re-

pulsão elétrica mais intensa (pH 7.0). 

 

Figura 67. Imagens de MEV dos CG de GX 2.0 % m/m de + 0.2 % m/m de TiO2 no molde de cilíndrico de 7 mm 

no pH 2.0 (a), pH 4.0 (b), e pH 7.0. 

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

  500 µm  50 µm 

 

O titânio apresenta uma atenuação mais intensa aos raios-X devido à massa atômica, de 

modo que os CG de GX com TiO2 em pH 4.0 foram escolhidos para testar o uso de moléculas 

contrastantes para TRX. Foram feitas amostras de CG em moldes cilíndricos de 7 mm e mem-

branas de 2 mm de espessura, submetidas ao mesmo protocolo de TRX gerando os modelos da 

figura 68. As chapas de raios-X mostram uma distribuição homogênea de TiO2 ao longo do 
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material, com a exceção das regiões que o molde induz heterogeneidade, indicando que o pH 

4.0 induz uma migração das partículas de TiO2 entre a superfície e o interior das paredes de 

GX. O uso de uma camada de material menos espessa parece melhorar a resolução do diâmetro 

médio de poros, apesar de manter quase inalterada a espessura média das paredes que define a 

quantificação da área superficial, reforçando que a resolução da análise de TRX domina sobre 

o valor das constantes morfométricas.  

 

Figura 68. Chapas de TRX para os CG de GX 2.0 % m/m + 0.2 % TiO2 no pH 4.0, como membrana (a) e como 

cilindro de Φ 7 mm (b). 

    

 
   

 

Tabela 16. Constantes de morfometria dos CG de GX com 10 % de TiO2. 

Molde  ρap φ σ S 

  kg.dm-3 µm µm g.m2 

cilindro  
23 ± 1 

61.8 ± 1.0 45.3 ± 1.7 3.3 ± 0.3 

membrana  93.5 ± 2.7 45.0 ± 2.6 3.6 ± 0.4 
 

Para testar a atividade catalítica dos CG de GX com TiO2 foram sintetizados discos com 

35 mm de diâmetro e 2 mm de espessura de gel de pH 4.0 (volume de ≈ 2 mL), de modo que 

houvesse maior área disponível à irradiação e uma menor barreira à difusão de líquido/gases. 

Apesar de serem mais resilientes, os ensaios de estabilidade CG de GX com TiO2 com pH 2.0 

(figura A.18) mostraram a ação de fungos, isto foi considerado um indicativo de que o material 

(a) (b) 
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do gel em pH 2.0 não apresenta fotoatividade. Escolheu-se dois analitos modelo para quantifi-

cação via espectrofotometria: dicromato de potássio (120 mg.L-1 em pH 1.0 ou pH 2.0, λmax 434 

nm) capaz de sofrer redução de Cr(VI) para Cr(III) em meio ácido; e azul de metileno (5.0 

mg.L-1 em tampão pH 7.0 de Tris-HCl 50 mmol.L-1, λmax 664 nm) capaz de sofrer fotodegrada-

ção em diversos subprodutos.[180] 

Dentro de uma caixa de madeira de dimensões adequadas, foi instalada uma lâmpada 

UVC (Osram 36 W, pico de emissão em 265 nm, com 24 cm de bulbo), desenhado um hexágono 

com vértices igualmente espaçados em relação ao centro da lâmpada (duplicatas do experi-

mento com CG de GX + TiO2, do controle com CG de GX, e controle do efeito da lâmpada 

sem CG), e posicionado um recipiente contendo água destilada com um termômetro de precisão 

0.2 °C, conforme a figura A.19. Foram adicionados 5 mL das soluções padrão em placas de 

Petri de PE com 55 mm de diâmetro, posicionadas sobre os vértices do hexágono (à 10 cm do 

bulbo). O arranjo foi submetido à irradiação UV por 15 minutos, aferição da temperatura, leitura 

da absorbância de 1 mL do sobrenadante de cada placa de Petri (com devolução de volume) em 

ambiente sem iluminação direta. O procedimento foi repetido 6 vezes totalizando um ensaio 

cinético de 90 minutos, produzindo os gráficos da figura 69. 

 

Figura 69. Gráficos de consumo de 0.4 mmol.L-1 de K2Cr2O7 em pH 1.0 (a) e de 17.5 µmol.L-1 AM (b). 
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A linha de lâmpada UVC utilizada é específica para iluminação de aquários, capaz de 

promover a fotólise da água em espécies redutoras de oxigênio,[181] consequentemente, a solu-

ção padrão exposta à radiação 254 nm apresenta um leve consumo com o tempo. A figura 69 

mostra que CG de GX consome a molécula dispersa em solução tanto na presença quanto na 

ausência de TiO2, notavelmente, a oxidação de (Cr2O7)
2- para Cr3- é quase equivalente em rela-

ção de desvio. A reação de redução de (Cr2O7)
2- é muito dependente do pH do meio, portanto, 

o experimento foi repetido pH 2.0, promovendo um perfil de consumo idêntico para as amostras 

(a) (b) 
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de CG GX e GX + TiO2 (figura A.21). Indicativo de que os açúcares redutores presentes na GX 

apresentam uma diferença potencial menor do que as espécies reativas de oxigênio geradas na 

superfície do TiO2 (E0 ≈ -1.76 V). 

 

Cr2O7
2- 

(aq) + 14 H3O
+

(aq) + 6 e- → 2 Cr3+
(aq) + 21 H2O

 
(l) E0 = 1.36 V 

 

O anel glicosídicos de PSC possuem diversos grupos passíveis de oxidação com potencial 

de redução decrescentes entre 0.3 e 1.4 V,[182] esse processo de transferência de elétrons para 

os açúcares redutores é intensificado em meio ácido na presença de dióxido de titânio.[183] Tanto 

que em todos os CG expostos à solução de (Cr2O7)
2- sem exposição ao UV  passam de uma 

coloração amarela para verde (figura A.22). A variação de concentração de AM no CG de GX 

sem TiO2 é causada pela adsorção do corante sobre a superfície, e não envolve descoloração 

(figura A.23). Ou seja, o uso de tampão pH 7.0 na solução de azul de metileno não apenas 

impede a dimerização do AM,[122] como impede que os anéis glicosídicos sejam oxidados pelo 

AM+ (experimento da “garrafa azul”).[184]  

O ajuste linear dos dados de consumo às equações cinéticas de primeira e de segunda 

ordem (figuras 70 e A.20, respectivamente) gerou as constantes empíricas mostradas na tabela 

17, com ocorrência predominante de um mecanismo de 1ª ordem (velocidade depende exclusi-

vamente da concentração de reagente em solução). O arranjo experimental utilizado favorece a 

ocorrência de uma reação de 1ª ordem, pois a superfície superior fica exposta a uma fina camada 

de líquido disponível à irradiação e às trocas gasosas. Considerando que a lâmpada emita sua 

potência nominal (36 W) a partir da superfície do bulbo de 24 cm de comprimento, à 10 cm de 

distância (0.75 m2 de área equivalente) a potência irradiada sobre as amostras é de ≈ 47 W.m-2.  

 

Figura 70. Gráfico do ajuste do consumo à equação cinética de 1ª ordem para Cr(VI) (a) e para AM (b). 
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Tabela 17. Constantes de ajuste de velocidade de consumo de (Cr2O7)2- e AM para equações cinéticas de 

primeira e na segunda ordem. 

   1ª ordem  2ª ordem 

Solução Amostra  k1 R²  k2 R² 

   10-3 min-1   L mol-1.min-1  

(Cr2O7)2- 

pH 1.0 

GX  15 0.9780  72 0.8766 

GX + TiO2  19 0.9867  125 0.8615 

AM 

pH 7.0 

-  0.9 0.8651  93 0.8828 

GX  4.6 0.9552  704 0.8924 

GX + TiO2  9.6 0.9971  2304 0.9752 
 

Como a faixa de concentração foi ajustada para propiciar a melhor variação de absorbân-

cia frente à irradiação da lâmpada, seria surpreendente se o ajuste linear à cinética de 1ª ordem 

não tivesse maior correlação. As constantes cinéticas são dependentes tanto da potência UV 

incidida, quando da área do material disponível e sua espessura. Se para baixos volumes de 

soluções diluídas de AM o reuso por 3 ciclos não apresentou diferenças significativas de de-

sempenho, à medida que as concentrações e volume de solução aumentam há o risco de o pro-

cesso concomitante de adsorção recobrir as partículas de TiO2 e impedir a reação (figura A.23). 

Nesse sentido careceu o estudo sistemático da influência que a razão de área disponível à catá-

lise e a dosagem de adsorvente (relação mcriogel:msolução), que exigiria técnicas distintas como 

fluxo laminar lateral ao eixo de irradiação para mitigar a dependência de aspecto.  

5. Sistemas Janus 
 

A terminologia “Janus” faz referência ao deus romano detentor de uma cabeça com duas faces, 

uma face olhando para o futuro e uma face olhando para o passado. É utilizada para designar 

sistemas que apresentam duas propriedades opostas justapostas, geralmente indicando partícu-

las que se auto-organizam com uma porção hidrofóbica oposta a uma porção hidrofílica. Con-

sequentemente, as “partículas de Janus” atraem bastante interesse por suas vastas possibilidades 

de aplicação como estabilizantes ideais de uma emulsão.[185] Devido às dimensões do CG e à 

natureza das modificações necessárias para a sua síntese, o termo “criogel de Janus”, destoa das 

possibilidades de utilização convencionais de estabilizante estérico de emulsões, visto que seu 

peso do sistema supera a energia superficial. 

A densidade efetiva possui valores proporcionais ao meio fluido em que preenche os po-

ros devido à elevada porosidade dos CG, tornando o sólido frágil à agitação mecânica direta 

por períodos prolongados. O uso de adsorvente flutuante facilita a recuperação do absorvente 

heterogêneo e diminui o risco de choque com hélice/agitador durante a homogeneização do 
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líquido. Um CG recém-sintetizado possui uma pequena fração de PSC não-reticulado, quando 

colocado em contato com água o polímero solto intumesce rapidamente e aprisiona ar e concede 

flutuabilidade ao CG por até 8 horas. Nas mesmas condições, um CG lavado colocado em con-

tato com água apresenta flutuabilidade muito baixa, pois o impedimento à saída de ar concomi-

tante à entrada de água nos poros é muito menor.  

A maneira mais simples de garantir que o CG sempre flutuasse em solução seria adicionar 

à sua estrutura um material que acumulasse ar ou repelisse a entrada de água, ao exemplo da 

figura 71.a. Na medida que o material hidrofobizado repele o gel hidrofílico a produção de 

sistema Janus (figura 71.b) torna-se a estratégia mais homogênea de produção de um adsorvente 

flutuante. As partículas de Janus são estáveis devido a sua escala permitir que a repulsão entre 

as faces de polaridade oposta seja compatível com a força de ancoramento. Nos CG de Janus 

as porções com polaridade distinta separam-se após cerca de um mês em temperatura ambiente. 

Para minimizar o efeito do empuxo, foram feitos CG como membranas de 1 a 2 mm, posterior-

mente, extrapolados para sólidos porosos multicamada. 

 

Figura 71. Fotografia de sistemas justapostos hidrofílico-hidrofóbico, pela inserção de um fragmento (a) ou um 

sólido inteiro (b) na síntese de um criogel nativo. 

(a) 

  

(b) 

  
 

5.1. Caracterização 
 

Existem inúmeras metodologias capazes de propiciar características hidrofóbicas à uma super-

fície de interesse, podendo ser reversíveis (a saturação da superfície com moléculas pouco po-

lares de massa molar elevada) ou permanentes (a reação de grupos hidrófilos da superfície com 

moléculas pouco polares), possuir extensão parcial (criação de superfície anfifílica), ou alterar 

a morfologia da superfície (controlando a rugosidade e os grupos expostos). Dependendo da 
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superfície que se deseja hidrofobizar haverá reagentes e técnicas mais favoráveis para adquirir 

os resultados desejados. Como polímeros de carboidratos, os PSC possuem reação de hidrofo-

bização favorável em um meio desidratante envolvendo reagente com um bom grupo de sa-

ída.[186; 187] Essas condições envolvem tratamento térmico do material de PSC com duas estra-

tégias de reação, deposição à vapor e imersão em solvente orgânico. São condições favoráveis 

para duas famílias de reagentes, alquilsiloxanos e alquiltioésteres,[188] moléculas voláteis e fa-

voráveis ao ataque nas hidroxilas de PSC. Neste trabalho duas características destacaram-se na 

escolha de metodologia, causar o mínimo de alteração volumétrica possível ao CG e ter o mí-

nimo de etapas possível.  

Optou-se por tratar o CG sem lavagem com triclorido de octadecilsilano (TCOS, Sigma-

Aldrich O5877, 387.9 g.mol-1, 0.950 g.cm-3 a 20 °C) por 30 minutos à 70 °C, promovendo um 

mecanismo genérico similar ao proposto na figura 72.[59] Considerando o mecanismo sugerido, 

uma molécula de TCOS deve reagir com hidroxilas adjacentes da glicopiranose, com as hidro-

xilas de cadeias diferentes de PSC, e com outras moléculas de TCOS liberando Cl2. Para reduzir 

a ocorrência de reações paralelas e controlar a variação volumétrica, optou-se por depositar 

TCOS sobre o CG como soluções diluídas em cicloexano (p.f. de 6 °C) com extração sob pres-

são reduzida.19 Para caracterização foram feitos CG de GX 2.0 % em cilindros com Φ de 10 

mm, e em placas de Petri com Φ de 58 mm e 1 mm de espessura (≈ 25 kg.m-3 de densidade), 

eles foram imersos em uma solução 1.0 % v/v de TCOS em cicloexano (≈ 25 mmol.L-1), con-

gelados e sujeitos à sublimação.20  

 

Figura 72. Proposta de mecanismo da reação de alquilação do PSC com TCOS. 

   
 

 
19 A diminuir o arraste de cicloexano para a bomba de vácuo, a sublimação feita em recipiente imerso em banho 

de gelo (0 °C), condensador imerso em etanol + gelo seco (-78 °C), sobre pressão de 100 Torr. 
20 A modificação foi feita em placas de Petri pré-tratadas: ativadas com solução piranha 1:1:8 de NH4:H2O2:H2O 

à 60 °C por 30 minutos, banhadas duas vezes em solução 1 % v/v de TCOS em cicloexano, tratadas à 60 °C por 

1h, com excesso de precipitado retirado por abrasão.  
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Supondo que o PSC fosse formado exclusivamente por anéis glicosídicos (180 g.mol-1), 

o CG teria cerca de 0.4 mmol.L-1 em hidroxilas disponíveis, um excesso de TCOS de 60 vezes. 

O espectro de FTIR do material antes e depois da modificação (figura 73) mostra a aquisição 

de vibrações ν(Si-CH2) em 1440 cm-1 e ν(Si-O-CH2) em 1220 cm-1 acompanhadas de uma in-

tensificação das vibrações de grupo alquila νs(CH2) em 2915 cm-1 e νas(CH2) em 2870 cm-1, 

acompanhado de uma redução significativa da intensidade da banda de ν(OH) em 3400 cm-1 e 

ν(glicopiranose) em 1100 cm-1. Isso indica que a metodologia utilizada recobriu a superfície 

dos criogéis com uma camada espessa o bastante para mascarar a vibração característica do 

PSC que domina a composição do CG. 

 

Figura 73. Espectro de FTIR-ATR de CG de CX com 2 mm de espessura antes (a) e depois (b) da sililação. 
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A rugosidade da parede dos poros das membranas foi alterada pelo tratamento com TCOS 

como mostram as microscopias da figura 74. Os poros foram colapsados principalmente na 

primeira camada exterior devido à ocorrência de colapso capilar causado pela fusão e pela eva-

poração do cicloexano causando aumento de 40 % da densidade para 35 mg.L-1. A deformação 

de CG com TCOS é permanente ao contrário do CG nativo comprimido que recupera o volume 

original ao contato com água, uma vez que o recobrimento das paredes de blinda interações 

polares da GX em favor de forças adesivas de van der Waals. A morfometria de TRX mostrou 

diâmetro médio de poro (86 ± 2) µm e espessura média de paredes (45 ± 2) µm, esses valores 

são pouco coerentes com as constantes morfométricas dos cilindros de 5 mm (φ de (39 ± 2) µm 

e σ de (47 ± 1) µm). Essa distinção fio induzida tanto pela variação do formato quanto pelo 

aumento da atenuação de aos raios-X pela presença de silício na superfície. 
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Para a produção de criogéis multicamada foi adicionado gel de GX 2.0 % m/m (no volume 

necessário para produzir a espessura desejada) sobre uma membrana de GX com TCOS previ-

amente sintetizada. Dependendo do número de camadas desejado, o sistema é levemente pres-

sionado com uma tampa ou com outra membrana de GX com TCOS criando uma coluna san-

duíche hidrofílica-hidrofóbica. O sistema é congelado e reticulado como através da metodolo-

gia descrita no capítulo 3, consequentemente, o número máximo de camadas que podem ser 

alternadas depende da espessura e do formato da amostra nas limitações de síntese. Para as 

membranas de 2 mm de diâmetro e 58 mm foi possível produzir sanduíches de até 7 camadas, 

de modo que a coluna de material (14 mm) fosse compatível com as amostras para os ensaios 

de compressão e não excedesse capacidade de arraste de vapor do liofilizador. 

 

Figura 74. Imagens de MEV dos de CG de GX 2.0 % m/m antes (a) e depois (b) da sililação. 

(a) 

 

 

(b) 

  

  500 µm  50 µm 
 

A partir de três camadas hidrofílica-hidrofóbica torna-se perceptível diferentes graus de 

heterogeneidade no congelamento ao centro da amostra. A membrana de GX com OTC funci-

ona como um isolante térmico mais intenso quanto maior for o número de camadas, afetando o 

congelamento devido à baixa espessura da camada de gel. A metodologia pode ser utilizada 

para produzir sanduíches de um gel hidrofílico sobre uma membrana intumescida, produzindo 

tentativamente CG de GX TiO2/SiO2/TiO2. Além dos sistemas de TiO2 e SiO2 possuírem as 

particularidades descritas na secção 4.5, o intumescimento torna a superfície irregular, aprisiona 
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ar e aumenta o volume a ser congelado (reduz a condução térmica durante o congelamento), 

criando heterogeneidade de congelamento ao centro. 

 

Figura 75. Imagens de MEV da lateral de CG de GX com 2 mm (a), da junção de GX + TiO2 e GX + SiO2 (b), 

da junção de GX (esquerda) e GX + TCOS (direita) (c) e de um CG com 5 camadas hidrofílica/hidrofóbica. 

(a) 

 
 

(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

  500 µm  50 µm 
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A microscopia lateral das membranas de GX antes da hidrofobização possui uma estru-

tura enclausurada (figura 75.a) por conta da direção preferencial do congelamento (ortogonal) 

e do uso de moldes de vidro. A microscopia de uma junção hidrofílica-hidrofílica (figura 75.b), 

onde o gel pode difundir para dentro da membrana, a morfologia é menos regular que a mem-

brana nativa e a fronteira entre composições distintas são virtualmente indistinguíveis. A vista 

lateral dos CG de Janus na junção hidrofílica-hidrofóbica nos (figura 75.c), não permite dife-

renciar as porções em termos da modificação com TCOS, apesar de se verificar que a união do 

gel sobre a membrana repelente depende da existência de paredes sobre as quais o GX não 

modificada possa aderir.  

Os sistemas multicamadas (figura 75.d) são difíceis de distinguir por microscopia tanto 

pela morfologia quanto pela fronteira devido à síntese condicionar a camada de gel a formar 

interfaces com o ar. A imagem de maior magnificação mostra quatro das cinco camadas distin-

tas do sanduíche, da diagonal esquerda-inferior para a diagonal direita-superior: hidrofóbico/hi-

drofílico/hidrofóbico/ hidrofílico. É possível aferir a ordem das camadas utilizando uma mi-

croscopia de maior magnificação ao centro da janela de visualização, na qual a diagonal es-

querda-superior apresenta nanoestruturas atribuídas ao TCOS. A vista lateral foi tão afetada 

pela síntese nos sistemas multicamadas que na maioria das amostras observadas foi virtual-

mente impossível verificar diferenças fronteiras de composição. 

A impossibilidade em diferenciar composição posição específica em um criogel multica-

madas motivou o estudo das propriedades de sorção dos materiais em misturas água colorida 

com azul de metileno e óleo, idealmente, atingindo a separação de moléculas dissolvidas em 

cada uma das fases na camada de polaridade compatível. 

 

5.2. Aplicações em Permeabilidade Seletiva 
 

O ângulo de contato de uma gotícula de água sobre os materiais atinge (124 ± 4) ° indicando 

uma hidrofobização eficiente (figura 76.a). Seguindo os pressupostos de Washburn, líquidos de 

viscosidades distintas com afinidade pela superfície de CG de GX com TOCS (apolares) indu-

zindo regimes de sorção distintos (figura 76.d) em amostras feitas em moldes cilindros de 10 

mm. O valor de θ de gotículas de óleo na superfície das membranas varia temporalmente (figu-

ras A.16 e A.17) e em função da composição: óleo de girassol (figura 76.b) mostrando um θ de 

(65 ± 1) °, óleo mineral (figura 76.c) mostrando um θ de (59 ± 1)°, e óleo diesel mostrando um 

θ menor que 10° absorvido rápido demais para fotografar. Esse resultado indica que os materiais 
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possuem algum nível de seletividade à passagem de misturas e emulsões, mas apresenta pro-

blemas de aplicação devido à maior densidade da água. 

 

Figura 76. Goniometria das membranas de GX com TOCS com água (a), óleo vegetal (b) e com óleo mineral (c), 

acompanhado do gráfico de sorção. 

   

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

20

25

30

S
o
rç

ã
o
 (

g
ó

le
o
/g

c
ri
o

g
e

l)

t (s)

  vegetal

  mineral

  diesel

 

 

Óleo Diesel 

 

Óleo Mineral 

 

Óleo Vegetal 

 

Sistemas de separação baseados em separação seletiva pelo intumescimento de esponjas 

de polissacarídeo são bem descritos na literatura.[188–190] Foram feitas misturas de óleo (O) de 

girassol em água (W) tingida com azul de metileno na proporção de massa O:W de 8:42 e 

colocadas em contato as membranas hidrofobizada em um filtro transparente. Como o material 

é apolar e a decantação de água é imediata, a passagem de líquido só é possível na presença de 

um surfactante como SDS (dodecilsulfato de sódio) ou tween 20 (sorbitol poli(óxido de eti-

leno)). O tensoativo parece aderir à superfície recoberta com TCOS criando caminhos para a 

filtração de água, de modo que o uso de um surfactante aniônico como o SDS (figura 77.b) 

deixa a membrana concentra a fase água, enquanto o uso de um tensoativo polar como o tween 

(figura 77.d) concentra a fase óleo na membrana.  

 

(a) 

(d) 

(b) (c) 
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Figura 77. Fotografias de CG de GX 2.0 % m/m com TCOS na separação de mistura O:SDS:W 8:5:42 em 

massa, fase óleo (a), filtro (b), e fase água (c). Para comparação o filtro de mistura O:Tween:W 8:5:42 (d). 

  

  

 

Não são sistemas eficientes para a separação dado que o contato da membrana com a 

mistura O:W aprisiona ar em relação ao filtrado, criando caminhos preferenciais e volume 

morto. Como a membrana é hidrofóbica, caso o volume do filtro seja saturado com a fase óleo 

a passagem da fase água torna-se impossível, exigindo sua substituição para filtração de uma 

segunda mistura. Um CG de GX com carga elétrica superficial elevada possui uma capacidade 

de separar misturas O:W mais interessante (figura A.18), pois a filtração é favorecida pela de-

cantação da fase água, e a fase óleo é excluída dos poros por forças de espalhamento e capila-

ridade. Dado que a separação por filtração através de CG de GX com TCOS mostrou-se pro-

blemática, decidiu-se testar a capacidade que o contato de emulsões com CG hidrofílico/hidro-

fóbico impactariam na separação de emulsões. 

Foram preparados 50 mL de misturas de água e óleo diesel em três composições volumé-

tricas distintas: 80:20 O:W com 5 g de Tween 20; 50:50 O:W; e 20:80 O:W + 5 g de SDS. 

Pedaços dos criogéis hidrofílico/hidrofóbico com sete camadas (≈ 5 mL) foram molhados21 e 

colocados em contato com a mistura por 8 horas sobre agitação leve, gerando as amostras da 

figura 78. Devido à proporção e a diferença de densidade entre as fases, os sistemas tendem à 

separação quando a agitação cessa, entretanto, as condições do experimento permitiram atingir 

separação seletiva. Quando colocado o criogel multicamada é colocado em contato com uma 

mistura 50:50 (figura 78.b) a porção hidrofílica do CG conseguiu adsorver AM enquanto a  

 
21 Devido à percolação de ar nas camadas hidrofóbicas o material flutua indefinidamente se colocado seco, isso 

cria um perfil de difusão seletiva de AM (figura A.27). 

(a) (b) 

(d) (c) 
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fração hidrofóbica repeliu o AM. Corantes lipofílicos ,todavia, possuem energia superficial 

baixa (comparável ao solvente que são solúveis), tendem a permanecer solvatados ou precipitar 

em vez de adsorver sobre superfícies sólidas.[191] 

 

Figura 78. Imersão de fatias de CG com sete camadas imersas em misturas diferentes composições: (a) 80:20 

O:W + 10 % Tween 20; (b) 50:50 O:W; (c) 20:80 O:W + 10% SDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O contato prolongado do CG com as misturas O:W 80:20 e 20:80, ao contrário da filtração 

simples, promove a concentração da emulsão de composição adequada em cada camada. Note-

se que as camadas hidrofílicas podem sofrer intumescimento tanto na figura 79.a quanto na 

figura 79.c. Isto prova que os criogéis de Janus podem oferecer estratégias interessantes de 

concentração de solutos dispersos em fases distintas de uma mistura O:W, seja por afinidade 

específica com uma das camadas (adsorção seletiva), ou seja pela adição de surfactante de po-

laridade adequada (captura por micelização). Testou-se a adsorção de poluentes orgânicos 

nesses sistemas água:etanol para EE (λ 280 nm) e BPA (λ 276 nm) observando um ganho de 

10 % de retenção na porção hidrofóbica em relação à porção hidrofílica,[59] contudo, não é um 

arranjo ideal à complexidade da síntese. 

Não é intuitivo imaginar uma situação convencional em que fosse aplicável uma coluna 

de material com dupla polaridade, dado que tanto a maioria das técnicas analíticas baseiam-se 

no princípio de isolamento de variáveis independentes. O conceito de CG multicamada só seria 

plenamente testado mimetizando “origami devices”, sistemas semianáliticos que permitem 

tanto o tratamento quanto a quantificação colorimétrica de um analito, ou seja, exigiria camadas 

com funcionalizações mais complexas que a alquilação. Neste caso a melhor estratégia seria 

adaptar a composição e a síntese às particularidades de um analito específico, não o contrário. 

 

(a) (b) (c) 
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6. Sistemas Híbridos de CMC:cPAA 
 

Polímeros aniônicos apresentam diversas aplicações industriais relacionadas à sua capacidade 

de capturar água, visto que a formação de ligações íon-dipolo aumentam o espaçamento e o 

número de graus de liberdade entre cadeias, blindando a repulsão eletrostática.[12; 48; 83] Com o 

aumento do número de grupos (DS ou MM), com a diminuição da distância entre os grupos 

(grau de reticulação e comprimento da cadeia lateral) ou com o aumento da polaridade do grupo 

funcional (volume, pKa, contra-íon) a intensidade das interações com a água aumenta. Isto sig-

nifica que os sistemas sol/gel entre poliânion e água possuem uma grande versatilidade para a 

mesma composição, apenas alterando pH, força iônica e concentração. 

O carbopol® 940 é a variante de poli(ácido acrílico) parcialmente reticulado (cPAA) com 

polialil pentaeritritol, adquirindo viscosidade entre 40 e 60 x103 cP.[192] Tipicamente, moléculas 

de PAA reagem com 0.3 à 2.0 % m/m de reticulante produzindo cadeias com espaçamento entre 

1400 e 3300 monômeros, apresentando massa molar viscosimétrica entre 2 e 20 MDa.[193] Em 

solução alcalina os grupos ácidos da cadeia de cPAA são desprotonados passando a apresentar 

forte repulsão entre si, concedendo características de hidrogel ao sistema. Hidrogéis são siste-

mas bifásicos formados por uma fase sólida (contínua) e uma fase líquida contida (dispersa), 

mantidos estáveis pelo balanço de forças atrativas entre as fases (somado às forças repulsivas 

da fase sólida, se existirem) e a força de coesão dos sólidos (coesão físicas ou química) em 

relação à força coesão do líquido.[10] 

A molécula de CMC é um poliânion com grupos laterais -CH2COOH, com grau de subs-

tituição médio entre 0.5 e 1.5, preferencialmente na posição C2 do anel glicosídico.[13; 16] A 

molécula de CMC consegue produzir hidrogéis físicos em condições adequadas de concentra-

ção e força iônica, entretanto, em concentração muito mais elevada do que o cPAA. Enquanto 

uma cadeia de CMC de DS igual à 1.0 possui 1 mol de -COOH a cada 220 g, o cPAA possui 1 

mol de -COOH a cada 55 g, um aumento de 16 vezes na força iônica na solução de poliânion 

de mesma concentração. Para tanto, misturar géis cPAA e CMC pareceu uma boa alternativa 

para aumentar a densidade de carga do CMC sem exigir a grafitização da cadeia glicosídica, 

produzindo hidrogéis químicos via reticulação com CITR.  

 

6.1. Propriedades dos Hidrogéis 
 

Blendas poliméricas são uma estratégia utilizada para a complementação das propriedades (ga-

nho de plasticidade de um polímero frágil), sinergia (melhora da dureza de um polímero rígido) 

ou barateamento (adição do polímero natural a um sintético).[194] A preparação de materiais 
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com blendas envolve tanto a mistura direta dos polímeros de interesse, quanto a polimerização 

simultânea por rotas não interferentes.[195] Algumas blendas adquirem uma disposição especí-

fica das cadeias de polímero entre si, chamadas de redes poliméricas interpenetrantes (IPN, 

interpenetrating polymer network). De acordo com Roland conceitua-se IPN como a combina-

ção de redes de composição distinta intrinsecamente presas entre si pela simples disposição 

espacial (IPN) ou por pontes entre elas (full IPN).[196]
 

Como a viscosidade das soluções de poliânion é muito elevada, a mudança na ordem de 

adição dos fatores cause mudanças no resultado. Existem duas possibilidades de acomodação 

das cadeias de cPAA em relação ao CMC, dependendo de como as soluções são acionadas 

mostradas na figura 79 mistura das soluções de cPAA (pH nativo 4.0) ou a mistura do gel de 

cPAA (pH 7.0). Supõe-se que a adição da solução favoreça maior homogeneidade, na medida 

que o cPAA protonado pode difundir entre as cadeias levemente negativas do CMC (figura 

79.a). Se o gel de cPAA for adicionado ao CMC, ambos apresentarão alta carga negativa, fa-

vorecendo a formação de zonas ricas em cPAA isoladas por zonas ricas em CMC (figura 79.b). 

A segregação entre CMC e cPAA devem ter efeitos diferentes segundo a proporção volumétrica 

entre as fases, uma vez a carga líquida influencia na contração volumétrica dos sistemas sol/gel.  

 

Figura 79. Modelo da natureza da interação entre o cPAA (azul) e a CMC (vermelho). 

 

 

 

 

 
cPAA  (a)  (c) 

     

 

 

 

 

 
CMC  (b)  (d) 

 

A segregação dos poliânions é problemática na medida que os criogéis de cPAA não 

sofrem reticulação com CITR, pode-se citar duas principais causas: a formação de gel de cPAA 

(pI 7.1)[193] consumir os hidrogênios passíveis de condensação entre o ácido acrílico e o ácido 
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cítrico; a distância mínima entre as cadeias de cPAA ser da 10 carbonos enquanto o espaça-

mento máximo permitido pelo CITR ser de 7 carbonos. Nesse quadro, a mistura de soluções 

em pH 4.0 seguido da neutralização de deve gerar condições de reticulação mais homogêneas 

alternando camadas de CMC e cPAA, limitando o espaçamento máximo entre as cadeias de 

cPAA (figura 79.c). A mistura dos géis em pH 7.0 alternam camadas de CMC com cPAA intu-

mescido, devem apresentar uma variabilidade mais elevada na permeabilidade e na contração 

volumétrica das paredes de poro (figura 79.d). 

Nesta tese utilizou-se géis de poliânion na concentração de 2.0 % m/m contendo 0.10 % 

m/m de CITR e 0.05 % m/m de HPS, produzindo géis de CMC em pH 4.0 e géis de cPAA em 

pH 7.0 neutralizado com NaOH 1.0 mol.L-1. Foram feitos CG das misturas de CMC:cPAA em 

proporções volumétricas de 100:0, 75:25, 50:50 e 25:75, homogeneizadas manualmente e en-

velhecidas à 10 °C por 24 h, utilizando os moldes cilíndricos de 10 mm de diâmetro em toda a 

caracterização. As microscopias (figura 80) mostram uma gradação das microestruturas de po-

ros fechados (pI 7.1 do cPAA) para poros abertos (pI 3.5 da CMC) devido à formação de gra-

dientes de carga sutis nas misturas. A distribuição de diâmetro e espessura de poro foi bem 

controlada devido à alta viscosidade dos géis e a presença de carga.  

A tabela 18 traz as constantes físicas dos materiais híbridos, nela o SD foi determinado 

em diferentes meios aquosos. É visível um ganho de resistência à compressão na mistura 

CMC:cPAA 50:50 em relação às demais proporções, indicando a ocorrência de sinergia entre 

os poliânions. Entretanto, a variação do SD com a variação do pH indica que a intensidade da 

interação entre CMC e c PAA varie não linearmente com a composição. O CG 100:0, ao exem-

plo do 0:100, também apresenta uma reação de reticulação problemática podendo aumentar até 

4 vezes em volume quando colocado em um recipiente sem limitação de volume em contato 

com água deionizada (figura A.28). Como o CMC é possui uma acidez similar à GX (pI do 

CMC 3.5)[13] a hipótese mais plausível para o baixo teor de gel é a repulsão entre as cadeias, de 

modo que não haja um espaçamento adequado a formação de pontes pelo CITR. 

 

Tabela 18. Constantes físicas dos materiais híbridos de CMC:PAA em diferentes condições. 

    pH  pH  pH  0.010 0.100  

    2.0 5.5 10.0 mol.L-1 mol.L-1  

CMC:cPAA   ρap ε SD G% 

  kg.m-3 kPa gágua/gcg % m/m 

25:75  27 ± 1 69 ± 2 56 ± 3 55 ± 2 68 ± 3 65 ± 3 56 ± 2 85 ± 10 

50:50  27 ± 2 141 ± 3 67 ± 4 59 ± 2 71 ± 4 60 ± 3 64 ± 3 84 ± 4 

75:25  30 ± 1 108 ± 2  55 ± 3 57 ± 2 65 ± 3 56 ± 2 55 ± 3 84 ± 10 

100:0  34 ± 2 85 ± 3  56 ± 3 68 ± 2 80 ± 4 62 ± 3 67 ± 3 69 ± 8 
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Figura 80. Imagens de MEV dos CG de CMC:cPAA 2.0% m/m 0:100 (a), 25:75 (b), 50:50 (c), 75:25 (d) v/v. 
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  200 µm  50 µm 

 

A análise termogravimétrica das amostras, sumarizada na tabela 19,[94] mostrou que o 

aumento da concentração de cPAA diminui a retenção de umidade (1° evento). Há um ganho 

de estabilidade térmica das cadeias laterais (2° evento para ~OH e 3° evento para o ~COOH) e 
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para as cadeias principais (4° evento), principalmente para a mistura CMC:cPAA 50:50. Este 

resultado está alinhado ao ganho de resistência à compressão e teor de sólidos das misturas. 

 

Tabela 19. Variação de massa e temperatura dos eventos de degradação térmica dos CG de CMC:PAA. 

CMC:cPAA 
 

 1º Evento 2º Evento 3º Evento 4º Evento 5º Evento  Cinzas 

100:0 
 12 % 17 % 24 % 11 % 18 %  18 % 

  (229 °C) (299 °C) (440 °C) (803°C)   

75:25 
 10 % 12 % 31 % 9 % 22 %  16 % 

  (238 °C) (307 °C) (449 °C) (789 °C)   

50:50 
 8 % 12 % 23 % 22 % 17 %  18 % 

  (225 °C) (315 °C) (493 °C) (758 °C)   

25:75 
 5 % 15% 17 % 27 % 26 %  10 % 

  (214 °C) (316 °C) (374 °C) (754 °C)   

0:100 
 5% 23 %  53 % -  19 % 

  (238 °C)  (394 °C) -   

 

O espectro de FTIR focalizados entre 2000 e 600 cm-1 das amostras lavadas (figura 81) 

mostra uma transição não linear de intensidade de banda com a proporção em volume, devido 

à diferença de densidade entre o CMC (1.60 g.cm-3) e cPAA (1.05 g.cm-3). Desconsiderando os 

efeitos de contração volumétrica induzidos pela carga, as proporções mássicas de CMC:cPAA 

seriam 100:0, 82:18, 60:40, e 34:66, proporcional à intensidade da banda ν(R2C=HR) vinda do 

reticulante de cPAA em 810 cm-1. O pó de CMC e cPAA apresentam um alargamento conside-

rável das bandas típicas de carbonila, induzido pela formação de dímeros de ácido carboxílico 

(bandas de largura e intensidade médias em 1750, 1430 e 900 cm-1) e carboxilatos (bandas 

largas de média intensidade em 1650 e em 1450 cm-1). As bandas em características do CG 

100:0, foram atribuídas à deformação axial da carbonila do éster ν(HOC=O) em 1410 cm-1, e 

do carboxilato ν(-OC=O) em 1590 e 1322 cm-1. As bandas características do CG 25:75, foram 

atribuídas como a deformação simétrica e assimétrica de éster alifático nos pontos de reticula-

ção do PAA ν(H2C-COO) em 1715 e 1460 cm-1. Os CG 50:50 e 25:75 como produto mistura 

mássica inversas (60:40 e 40:60 m/m respectivamente) possuem um espectro muito semelhante, 

permitindo a atribuição de bandas relativas a carboxilato e dímeros de ácido carboxílico se 

analisados separadamente. 

A entrada de clorito de carboxietila ocorre preferencialmente no C2 da molécula de celu-

lose, é possível imaginar uma molécula de CMC com DS 0.9 simplificadamente como um ho-

mopolímero de β(1-4)-(carboximetil-2-glicopiranose). Esta suposição teria duas consequên-

cias: a entrada de CITR seria preferencial na posição C6 (posição de menor impedimento e 

repulsão); e em pH > 4.0 o CMC exporia os grupos carbonila em direção à solução, protegendo 

o C6. Na presença de um poliânion com densidade de carga maior (cPAA) a carbonila ligada 
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ao C2 tenderia à agregação pela competição por água de hidratação, orientando a hidroxila 

ligada ao C6 em direção à solução e ao cPAA para maximizar a distância entre grupos repelen-

tes. Apesar de muito simplificada, esta hipótese de conformação explicaria a baixa eficiência 

de reticulação do criogel de CMC e a sinergia observada nas misturas 50:50 de CMC:cPAA. 

 

Figura 81. Espectros de FTIR-ATR determinado dos CG de CMC:cPAA em diferentes proporções, do pó de 

CMC e do pó de cPAA. 

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

T
ra

n
s
m

it
â
n
c
ia

 (
U

A
)

CMC

100:0

75:25

50:50

25:75

cPAA

 
A conformação de polímeros carregados depende do ambiente químico ao redor da mo-

lécula, mesmo soluções diluídas contendo exclusivamente CMC possuem um balanço entre a 

dissociação do grupo ~COOH e condensação do contra-íon ao ~COO-. Essas forças eletrostá-

ticas se somam ao custo de hidratação por exclusão de volume e à intensidade relativa das 

interações eletrostáticas para definir o raio de giração e a curvatura da cadeia isolada.[197] Apesar 

de o C2 ser a posição preferencial de reação, a síntese de CMC com DS 0.9 tende a uma distri-

buição estatística dos grupos ácido carboxílico (33% em cada posição, separação média de 2 

anéis entre substituições na mesma posição).[198] A confluência das cadeias de CMC numa ori-

entação específica ao redor do cPAA nem sequer exigiria a ocorrência de ligações CMC-CITR-

cPAA, pois haveria ligações CMC-CITR-CMC mantendo a estrutura (produzindo semi-IPN).  

Foram reportadas blendas de CMC e PAA formando semi-IPN feitos através da adição 

de ácido acrílico e reticulantes adequados (metileno acrilatos) em géis de PSC.[195; 199; 200] Como 

prova de conceito, foram sintetizados CG de CMC:cPAA na proporção de 100:0 e 50:50 sem a 
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adição de CITR. Os CG 50:50 na ausência de agente reticulante demonstraram teor de gel tão 

elevado quanto na tabela 18, atingindo (90 ± 5) %, enquanto o CG 100:0 dissolveram em água.22 

Isto evidenciou a metodologia de síntese aplicada promove a formação de full-IPN entre CMC 

e cPAA. Para aprofundar o estudo dessa interação pareceu coerente explorar equilíbrio e ciné-

tica de adsorção, que apresenta uma seletividade elevada a mudanças nas propriedades da su-

perfície de hidrogéis.[14; 58; 111; 113] 

 

6.2. Ensaios de Adsorção 
 

Foram escolhidas como modelo de adsorção o azul de metileno (AM, 281.19 g.mol-1) devido a 

sua reconhecida afinidade por compostos de base celulósica,[58] e o sulfato de cobre penta hi-

dratado (249.69 g.mol-1) devido à estabilidade química (facilidade de pesagem e baixa tendên-

cia em precipitar como hidróxidos e carbonatos). Foi escolhida a faixa de concentração de 0.5 

até 4.0 mg.L-1 (1.6 até 12.5 μmol.L-1) para o AM em tampão Tris-HCL pH 7.0 (λ 662 nm), e 

faixa de concentração de 5.0 até 50 g.L-1 (0.02 até 020 mol.L-1) no pH 4.5 de hidrólise salina (λ 

700 nm).[94] Amostras dos CG de CMC:cPAA de 10 mm de diâmetro foram lavadas em água 

deionizada até condutividade de 5 μS.cm-1, o excesso de água foi retirado por leve compressão, 

e uma massa de ≈ 20 mg foi imersa em 5 mL de solução para ensaios de cinética e adsorção à 

(24 ± 1) °C sob agitação, durando 24 horas para o AM e durando 2 horas para o Cu2+. 

A figura 82.a mostra a retenção de AM (% Ce/C0) relação à concentração inicial (C0) da 

solução, gerando uma diferenciação significava entre as composições. Em média os hidrogéis 

CMC:cPAA 25:75, 50:50, 75:25 e 100:0 apresentaram uma remoção de (90 ± 6) %, (88 ± 5) 

%, (68 ± 5) % e (45 ± 4) %, respectivamente. Para facilitar a leitura os gráficos nessa secção 

envolvendo AM representam os hidrogéis CMC:cPAA 25:75 por preto, 50:50 por vermelho, 

75:25 por azul e 100:0 por magenta. Foi feito o ajuste não-linear dos gráficos de quantidade 

adsorvida (qe) por concentração de equilíbrio (Ce) da adsorção de AM (figura 82.b) pela equa-

ção de Langmuir (equação 3). Os valores de obtidos de qmax e KL (tabela 20) indicam melhor 

absorção de AM sobre os hidrogéis 50:50 e 25:75. Entretanto, a ausência de um platô de adsor-

ção sujeita o ajuste pela isoterma de Langmuir sofre desvios consideráveis, apesar do coefici-

ente de correlação (χ2) estar próximo de 0 (indicativo de boa correlação).[79] 

 

 
22 A dissolução não implica a impossibilidade de reação. Na metodologia utilizada, lavagem em regime de dilui-

ção infinita sem membrana, qualquer material com G% menor que 50 % tenderá à desagregação ou perda de for-

mato à menor perturbação. 



159 

Figura 82. Gráficos de remoção de AM pelos hidrogéis de CMC:cPAA (a) e isotermas de Langmuir a 25 °C (b). 
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Tabela 20. Constantes de adsorção de AM no ajuste não-linear da isoterma de Langmuir e Freundlich, e do 

ajuste linear da isoterma DR. Onde u = (mg.L-1.g-1)(n-1)/n. 

CG  qmax KL χ²  n KF χ²  qmax EDR R² 

  mg.g-1 L.g-1    u   mg.g-1 kJ.mol-1  

25:75  390 2.76 0.012  0.9252 1.595 5.3122  493 9.4 0.944 

50:50  613 5.04 0.006  1.2718 2.173 2.4323  2643 9.3 0.956 

75:25  2.99 0.13 0.012  0.5961 0.306 5.4044  107 9.2 0.950 

100:0  0.61 0.042 0.043  0.8165 0.146 8.3588  26.8 9.0 0.780 

 

Para tanto, foi feito o ajuste não-linear pela isoterma de Freundlich (equação 7) e o ajuste 

linear pela isoterma DR (equações 9 e 10). O valor de qmax pelo ajuste da isoterma DR confirma 

a ordem do ajuste de Langmuir, apesar da energia de adsorção (EDR) ser muito semelhante para 

todas as proporções de CMC:cPAA, ± 9 kJ.mol-1. Esse efeito pode ser causado por ambos os 

polímeros estabelecerem preferencialmente interações ânion-dipolo com o AM (carga negativa 

em pH 7.0).[122] Nesse sentido, os hidrogéis 50:50 parecem se destacar por apresentar o maior 

KF e o maior coeficiente exponencial (n) pela isoterma de Freundlich, indicando que a mistura 

de CMC:cPAA na proporção de 50:50 não apenas apresenta a maior afinidade quanto apresenta 

sítios com a menor heterogeneidade à ligação com AM.  

Considerando que os grupos carbonila do CMC possuem carga negativa (pI de 3.5)[13] 

enquanto os grupos carbonila do cPAA possuem uma carga neutra (pI de 7.1)[193] o baixo de-

sempenho dos hidrogéis 100:0 e 75:25 pode ser entendido como produto da repulsão eletrostá-

tica no tampão pH 7.0. Como o hidrogel 25:75 apresenta uma afinidade significativamente me-

nor do que a mistura 50:50 não é possível afirmar que a adsorção ocorra exclusivamente indu-

ção de dipolo nas carbonilas do cPAA pelo AM-. A dessorção foi observada emergindo os hi-

drogéis carregados com AM em solução de HCl 10 % v/v (≈ 12.5 mol.L-1), condição suficiente 

(a) (b) 
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para a neutralização completa dos poliânions e AM. Para elucidar o mecanismo procedeu-se 

com o ensaio cinético nas concentrações de 0.5 e 4.0 mg.L-1 de AM, obtendo os perfis de quan-

tidade adsorvida (qt) em função do tempo representados na figura 83. 

 

Figura 83. Gráficos de cinética de adsorção de solução 0.5 mg.L-1 (a) e 4.0 mg.L-1 (b) de AM sobre diferentes 

hidrogéis de CMC:cPAA. 
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O aumento da concentração de AM melhora a diferenciação entre amostras com compo-

sição distinta, notavelmente em termos do ajuste ao modelo difusional de Weber-Morris (equa-

ção 13) mostrado na tabela 21. Em comparação com as isotermas, o modelo difusional expõe 

que hidrogel com maior afinidade não é aquele que permite uma maior velocidade (k’intra) e sim 

aquele que permite uma permeabilidade mais prolongada (k”intra). De fato, a tabela 22 com os 

dados do ajuste do perfil cinético pelo modelo de pseudo-primeira ordem (P1O, equação 15) e 

pelo modelo de pseudo-segunda ordem (P2O, equação 16) mostra que quanto maior é a quan-

tidade de CMC na mistura, menor é a afinidade, maior a velocidade de adsorção. O melhor 

ajuste linear do modelo P2O significa que o processo de adsorção não depende apenas da con-

centração de adsorbato, mas também da concentração de adsorvente. 

 

Tabela 21. Constantes do modelo difusional de Weber-Morris para os perfis de adsorção de AM. 

   1ª curva  2ª curva 

 CMC:PAA  k’intra   
R2  k”intra   

R2 

   ng.g-1.min-1/2   ng.g-1.min-1/2  

0
.5

 m
g
 L

-1
  25:75  5.2 ± 0.2 0.9948  0.63 ± 0.02 0.7354 

50:50  4.6 ± 0.2 0.9934  0.74 ± 0.02 0.8908 

75:25  5.4 ± 0.5 0.9710  0.52 ± 0.02 0.6323 

100:0  3.7 ± 0.4 0.9697  0.80 ± 0.02 0.7960 

4
.0

 m
g
 L

-1
  25:75  58 ± 4 0.9870  3.8 ± 0.2 0.9916 

50:50  50 ± 3 0.9887  4.9 ± 0.4 0.9801 

75:25  44 ± 2 0.9912  4.7 ± 0.2 0.9636 

100:0  41 ± 2 0.9898  2.4 ± 0.3 0.9924 

(b) (a) 
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Tabela 22. Constantes cinéticas da adsorção de AM sobre os hidrogéis híbridos para P1O e P2O. 

   P1O  P2O 

 CG  k1 qe R2  k2 qe R2 
   10-3 min-1 μg.g-1   g.mg-1.min-1 μg.g-1  

0
.5

 m
g
 L

-1
 

µ
M

 

25:75  5.5 0.059 0.7843  0.160 0.093 0.9983 

50:50  5.0 0.069 0.9370  0.104 0.096 0.9974 

75:25  5.5 0.045 0.8239  0.217 0.089 0.9962 

100:0  13.67 0.062 0.9127  0.261 0.062 0.9918 

4
.0

 m
g
 L

-1
 

µ
M

 

25:75  5.53 0.366 0.9217  0.032  0.780 0.9999 

50:50  4.55 0.384 0.9573  0.026 0.732 0.9997 

75:25  4.4 0.346 0.9387  0.026 0.666 0.9997 

100:0  6.52 0.291 0.9596  0.046 0.561 0.9999 

 

Apesar da constante de difusão intrapartícula aumentar com o aumento da concentração 

de AM, a variação não foi suficiente para evitar a constante de velocidade k2 de diminuir. Como 

prova de conceito o ensaio cinético com AM 4.0 mg.L-1 foi refeito para o hidrogel CMC:cPAA 

50:50 sem agitação por 4 horas à 24, 20, 12 e 5 °C (figura  84), fazendo as transformações de 

unidade adequadas indica um valor de ΔH igual a (4.63 ± 0.12) kJ.mol-1 e um valor de ΔS igual 

a (40.0 ± 0.4) J.mol-1.K-1. Note-se que em 24 °C (297 K) esses valores geram um ΔG igual à -

(7.25 ± 0.25) kJ.mol-1, coerente com a ordem de grandeza de EDR. Isso leva a concluir que a 

mistura de CMC:cPAA não apenas apresenta uma sinergia que aumenta a estabilidade e resis-

tência a compressão, como deixa mais grupos carbonila disponíveis ao contato com a solução, 

de modo que, o processo de adsorção de AM diminui o custo de solvatação no sistema. 

 

Figura 84. Coeficiente de adsorção estática de solução de AM 4.0 mg.L-1 em diferentes temperaturas. 
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Os hidrogéis 50:50 (qmax de 613 mg.g-1) apresentaram afinidade uma ordem de grandeza 

maior do que nanopartículas magnéticas recobertas com CMC (qmax de 22.7 mg.g-1)[201] em 

linha com o observado em partículas de CMC grafitizada com dimetil-dialilamônio (qmax de 

710.5 mg.g-1).[202] Devido a esse comportamento excelente o hidrogel de CMC:cPAA foi esco-

lhido para estudo da adsorção de Cu2+, apresentando um qmax de 250 mg.g-1 pela isoterma de 
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Langmuir e 268 mg.g-1 pela isoterma DR (≈ 4.0 mmol.g-1) na tabela 23. Esses valores são coe-

rentes com a capacidade de materiais de PSC, para comparação, beads de CMC reticuladas com 

comportamento epicloridrina mostraram qmax de 6.5 mmol.g-1 em pH 7.0,[203] enquanto beads 

de chitosana-alginato de cálcio mostraram qmax de 68 mg.g-1 em pH 4.0. A energia de afinidade 

é mais baixa do que para o AM, 4.84 kJ.mol-1, possivelmente devido ao da solução de Cu2+ ser 

4.5, que induz uma densidade de carga menor sobre as carbonilas do CMC. 

 

Tabela 23. Constantes dos modelos de isoterma para a adsorção de Cu2+. 

Langmuir  DR  Freundlich 

qmax 250 mg.g-1  qmax 267.8 mg.g-1  n 2.27  

KL 1.56.10-4 L.g-1  EDR 4.84 kJ mol-1  KF 2.59 (mg.L-1.g-1)(n-1)/n 

R² 0.9506   R² 0.9340   R² 0.9216  

 

Para avaliar a competição de outros íons com o Cu2+ foram feitos testes de adsorção de 

solução 0.15 mol.L-1de Cu SO4 na presença 0.10 mol.L-1 de NaCl ou presença 0.10 mol.L-1 de 

ZnSO4, dois sais solúveis com soluções incolores. A presença de Na+ causou uma variação de 

qe no desvio experimental (3 %), entretanto a presença de Zn2+ causa uma variação média de 

20 %, indicando que o sequestro de íons pelos hidrogéis de CMC:cPAA não seja um processo 

seletivo. Em comparação com a solução de AM que permite uma expansão do hidrogel 50:50 

de ≈ 2 mm em diâmetro e ≈ 3 mm altura (figura 85.a), o contato do hidrogel com soluções de 

Cu2+ causam uma contração significativa de volume. Esse efeito está relacionado à necessidade 

de alinhar dois grupos ~COO- do CMC para neutralizar a carga do cátion, comparável à ocor-

rência de reticulação física de alginato na presença de Ca2+.[15] Neste sentido, a seletividade 

entre cátions exigiria um controle fino de concentração, pH, e contra-íon.[204] 

 

Figura 85. Fotografia do hidrogel de CMC:cPAA 50:50 carregado com CuSO4, seco, e carregado com AM (a). 

Perfil cinético da sorção de Cu2+ sobre os hidrogéis 50:50 (b). 
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Tabela 24. Constante aferidas a partir dos ensaios cinéticos para a adsorção de Cu2+ em CMC:cPAA 50:50. 

  12.5 g L-1 37.5 g L-1  

P
1
O

 

k1 0.0393 0.034 min-1 

qe calc 59.7 105 mg.g-1 

qe exp 90 140 mg.g-1 

R2 0.9814 0.9837  

P
2
O

 
k2 0.0016 6.8 x 10-4 g.mg-1.min-1 

qe calc 91.7 150 mg.g-1 

qe exp 90 140 mg.g-1 

R2 0.9986 0.9974  

D
if

u
si

o
n

a
l k'intra 15.93 23.74 mg.g-1.min-1/2 

R2 0.9703 0.9949  

k”intra 3.239 6.324 mg.g-1.min-1/2 

R2 0.8835 0.9352  

 

O perfil cinético (figura 85.b) apresentam boa correlação linear tanto para o modelo P1O 

quanto para P2O (tabela 24), com um melhor ajuste de qe experimental pelo modelo P2O. Isto 

parece indicar que a disponibilidade de grupos ácido carboxílico no hidrogel 50:50 não é um 

fator limitante de adsorção eletrostática, de modo que, vencida a barreira de difusão para o 

interior dos poros (regime de P2O) a adsorção ocorra imediatamente (regime P1O). Apesar do 

diâmetro médio dos poros do hidrogel superar 100 μm e a adsorção ocorrer sob agitação, fatores 

facilitadores de difusão, a adsorção sobre o volume menos impedido de um sólido poroso tende 

a criar diversos microestados com uma barreira energética maior em direção ao volume mais 

impedido. Como a densidade de sítios de ligação é aproximadamente homogênea, o modelo 

P2O torna-se mais coerente devido à normalização pela massa de adsorvente utilizado. 

Para testar o reuso dos materiais foram feitos ensaios de sorção semicontínuos posicio-

nando um CG de CMC:cPAA lavado (≈ 20 mg) em uma seringa,23 configuração que permitindo 

um fluxo gravitacional de líquido de 1.0 mL.min-1. Definiu-se um ciclo como mostrado na fi-

gura 86.a e 86.b: (i) adição de 2 mL de solução de ambientação; (ii) pausa de lavagem; (iii) 

adição de 2 mL de solução de carregamento; (iv) pausa de eluição; (v) adição de uma solução 

de liberação; (vi) pausa de dessorção. Os materiais foram testados por até 5 ciclos sem perda 

considerável de eficiência dos ciclos de adsorção e liberação (figuras 86.c e 86.d), entretanto, 

a adsorção de Cu2+ que depende exclusivamente de atração eletrostática dos grupos ~COO- do 

hidrogel os ciclos poderiam ser repetidos indefinidamente.  

Quando se muda para um regime de passagem gravitacional, a barreira de difusão deixa 

de ser um limitante e a saturação dos sítios pode ser atingida num intervalo muito menor. O 

 
23 É interessante utilizar uma ponteira de micropipeta. O formato cônico permite a adequação do volume do hi-

drogel em relação ao recipiente, evitando a passagem de líquido pelas laterais pelo efeito do pH e força iônica. 
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aumento da velocidade de passagem, entretanto, define interações menos específicas entre ad-

sorvente e adsorbato. Note-se que a retenção dinâmica de AM sobre o hidrogel de 75:25 supera 

em muito a capacidade do regime estático (figura 82.a). Neste sentido, o hidrogel 25:75 que 

possui a maior afinidade pelo AM devido à interação preferencial com o cPAA, ao custo de 

menor dessorção liberação devido à saturação irreversível. 

 

Figura 86. Esquema de montagem dos experimentos de sorção semicontínua para AM (a) e Cu2+ (b). Gráficos de 

retenção em função do tempo num fluxo semicontínuo para AM (c) e Cu2+ (d). 
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7. Sistemas HPMC-graft-CITR-graft-TRIP 
 

A motivação inicial da modificação de GX com AA era produzir matrizes com seletividade 

específica para íons metálicos e fármacos, variando segundo a natureza química da cadeia late-

ral do AA. Foram realizados testes de adsorção de íons imergindo amostras com 60 mg em 15 

mL de soluções de concentração 0.02 até 0.10 mol.L-1 de CoCl2 (pH 5.5), CuSO4 (pH 4.0), e 

FeCl3 (pH 2.0), faixa que pode ser analisada por espectrofotometria à 510, 400 e 700 nm, res-

pectivamente. Considerando que todo o AA estivesse disponível na superfície, as condições de 

síntese utilizadas na secção 4.3.3 de equidade molar ao CITR numa amostra 60 mg permitiria 

15.6 µmol (60 / 192.13 * 0.05) de ligante. Na condição mais diluída dos testes havia 300 µmol 

de cátions metálicos, logo o sequestro de íons jamais seria perceptível.  

Em vez de adotar uma técnica analítica mais precisa (como espectroscopia de emissão 

atômica) para provar a hipótese inicial, optou-se por estudar como a variação da quantidade de 

aminoácido disponível impacta as propriedades do material. A GX possuí compostos nitroge-

nados vindos de biossíntese (0.40 % m/m de N por análise elementar) e possui variabilidade 

em relação às condições do meio (poliânion de pI 4.5), para tanto, o HPMC pareceu um PSC 

mais adequado. Com o uso de HPMC a variabilidade devido à adição de AA em diferentes 

proporções teria um comparativo bem estabelecido com a mudança no DS e no MS, para diver-

sos fármacos que utilizam HPMC como carreador e adjuvante.[14; 24; 205] 

Foram produzidos géis aquosos 2.0 % m/m de HPMC J e K com 0.10 % m/m de ácido 

cítrico (CITR), 0.05 % m/m de HPS e 20 μL de ACET glacial, controles de substituição. Foram 

feitos géis em sete proporções molares de CITR:TRIP para o HPMC E, a saber: 1.0:0.5, 1.0:1.0, 

1.0:2.0, 2.0:0.5, 2.0:1.0, 2.0:2.0 e 4.0:0.5.24 A concentração máxima de aminoácidos não supera 

2.0 g.L-1, suficientemente baixa para não haver precipitação (solubilidade do TRIP 11.0 g.L-1) 

durante o envelhecimento da solução à 12 °C por 8 horas. Essas soluções foram utilizadas para 

produzir membranas com cerca de 2 mm de espessura em placas de Petri de 35 mm como 

descrito na parte experimental. 

Essas membranas de HPMC ETRIP foram lavadas por 3 dias e submetidas à análise ele-

mentar de CHN para determinar o rendimento da reação da e a quantidade de TRIP ligado, os 

valores são representados na tabela 25. A amostra HPMC ETRIP 1.0:2.0 quando colocada em 

água formou um gel físico sem forma definida e foi desconsiderado. A fixação de TRIP parece 

 
24 Para o HPMC K foram feitos géis de CITR:HIST, nas mesmas proporções que CITR:TRIP nos géis de HPMC 

E. A presença de carga na cadeia lateral do aminoácido complica o estabelecimento de relações diretas entre pro-

priedades físicas (tabela A.4), deixados inexplorados. 
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interferir na esterificação com o HPMC, pois: (i) o aumento da concentração de TRIP diminuiu 

o rendimento da fixação para a mesma concentração de CITR, (ii) acima de uma concentração 

crítica de CITR, não houve melhora de rendimento da fixação. Por essas duas conclusões, as 

amostras de HPMC ETRIP são referidas no texto, para simplificação, pela sua concentração em 

massa de triptofano. 

 

Tabela 25. Dados de análise elementar CHN das amostras de HPMC ETRIP, rendimento de reação e % TRIP. 

CITR:TRIP C H N  Nadic. Rend.  TRIP 

 % m/m % m/m % m/m  % m/m % m/m  % m/m 

1.0:0.5 48.17 ± 0.15 6.57 ± 0.19 0.10 ± 0.01  0.32 30.49 ± 3.05  0.73 ± 0.07  

1.0:1.0 48.00 ± 0.01 7.03 ± 0.09 0.15 ± 0.01  0.62 22.96 ± 1.58  1.09 ± 0.07 

2.0:0.5 46.51 ± 0.18 7.38 ± 0.01 0.16 ± 0.01  0.30 53.07 ± 3.32  1.17 ± 0.07 

2.0:1.0 48.07 ± 0.01 6.98 ± 0.14 0.19 ± 0.01  0.58 31.16 ± 1.64  1.38 ± 0.07 

2.0:2.0 47.11 ± 0.11 7.31 ± 0.09 0.31 ± 0.01  1.10 27.67 ± 0.45  2.18 ± 0.07 

4.0:0.5 46.35 ± 0.08 7.09 ± 0.03 0.15 ± 0.01  0.26 56.18 ± 1.94  1.09 ± 0.07 

 

Os materiais provenientes dessas combinações apresentam, propriedades resumidas gra-

ficamente na figura 87. É possível verificar na figura 87.a que à medida que a concentração de 

TRIP aumenta, a densidade do material seco aumenta, o que é compatível com uma diminuição 

das forças repulsivas provenientes de grupos carboxila residuais do CITR quem devem favore-

cer paredes de poro mais isoladas. A resistência mecânica (figura 87.b) aumenta com a densi-

dade em função do TRIP como proposto pelas relações de Gibson-Ashby, entretanto, esse au-

mento da resistência mecânica parece depender do material não ligado (sujeito a sofrer prefe-

rencialmente deformação irreversível, “crushing strength”), de tal modo que, o teor de gel di-

minui com o aumento da concentração de TRIP (figura 87.c). O SD para diferentes concentra-

ções de TRIP (figura 87.d) adquire valores dentro do desvio de medição, possivelmente porque 

a capacidade de sorção esteja relacionada à densidade efetiva dos CG, o produto de ρ (que 

aumenta com % TRIP) e da G% (que diminui com % TRIP). 

A figura 87 possui a particularidade de apresentar dois pontos relativos à TRIP 0% m/m, 

um correspondente à proporção CITR:TRIP 1.0:0.0 e outro à proporção 2.0:0.0, para compara-

ção da variação do ácido cítrico independente. O aumento da quantidade adicionada de CITR 

causou aumento de ε e G%, leve aumento de ρ, e diminuição de SD. Entende-se que para o 

HPMC E a adição de 5 % m/mpolímero de CITR ao gel precursor não gere um excesso de reagente 

suficiente para garantir que todas as cadeias sejam ligadas entre si. Desse modo, os sistemas 

CITR 1.0 são mais variáveis frente a adição de TRIP do que os sistemas CITR 2.0, entretanto, 
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caso o excesso de CITR aumente demais (CITR 4.0) não haverá hidroxilas suficientes no polí-

mero para condensar, favorecendo a formação de pontes de anidridos, que tornam as paredes 

de poro instáveis quando o sistema for intumescido.  

 

Figura 87. Gráfico das propriedades físicas dos CG de HPMC E em função da % m/m de TRIP: densidade (a), 

resistência à compressão (b), teor de gel (c) e grau de intumescimento (d). 
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Na figura 88 e na figura A.29 são mostradas as microscopias para as amostras com dife-

rentes concentrações de TRIP, induzindo que o aumento de aminoácido promoveu condições 

para uma maior ramificação da microestrutura. Contudo, essa transição não procede de forma 

linear com o aumento de TRIP, apresentando estruturas mais fechadas para a TRIP 1.1 %. Sabe-

se pelas conclusões do capítulo 4 que o aumento das ramificações em relação às paredes de 

poro está relacionado com um aumento da afinidade do composto pela água, muitas vezes em 

virtude da baixa extensão da reação de reticulação. Como a adição de TRIP compete com a 

reação de reticulação, se a proporção de CITR:TRIP diminui mais polissacarídeo apresentará 

estruturas mais espessas e menos ramificadas, ao exemplo da amostra 1.0:1.0. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 88. Imagens de MEV de CG de HPMC E 2.0 % m/m de 2 mm de espessura com diferentes % m/m de 

TRIP: 0.00 (a); 0.73 % (b); 1.09 % (c); 1.17 % (d); 1.38 % (e); 2.18 (f). 

  

  

  

 
 

50 µm 

 

Para tentar correlacionar melhor as diferentes composições com as respectivas alterações 

químicas as amostras lavadas foram submetidas à FTIR-ATR das amostras lavadas secas. Como 

era de se esperar as vibrações características de HPMC dominam o sistema devido à composi-

ção, mas é possível identificar uma banda fraca próxima de 745 cm-1, típica do indol presente 

na cadeia lateral do triptofano (não observável no controle). Na figura 89.a são mostrados os 

espectros normalizados em função ao máximo de absorção (T/T1050), a banda de vibração dos 

anéis glicosídicos da cadeia de celulose localizada em 1050 cm-1. Essa forma de representação 

(figura 89.b) salienta um enrijecimento do alongamento do grupo carbonila (1725 e 1640 cm-

1), do alongamento dos metilenos do grupo hidroxipropil (2930 cm-1) e das ligações de hidro-

gênio intramoleculares (3450 cm-1) causado pela adição de TRIP nas amostras. 

 

(b) (a) 

(d) (c) 

(e) (f) 
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Figura 89. Espectro de FTIR-ATR dos CG de HPMC E normalizados em relação à T em 1050 cm-1 (a) e gráfico 

de variação relativa das principais bandas em relação a % TRIP (b). 
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3450  ~OH intramolecular 

 2930  ~CH2 hidroxipropil 

 
1725  ~C=O grupo éster 

 
1640  ~C=O grupo ácido 

 745  indol TRIP 
 

 

Supõe-se que a reação entre o CITR e TRIP ocorra através da condensação da α-amida 

durante a segunda etapa da reticulação, conforme a figura 90, dado que o ataque ao indol apre-

senta um volume de exclusão significativo. Considerando o rendimento da fixação de AA, pa-

rece indicar que a ocorrência de ligação entre CITR-TRIP impede a entrada no anel glicosídico. 

Aminoácidos de cadeia longa em condições desidratantes, como seria o caso de CITR-TRIP, 

podem sofrer reações de condensação intramolecular formando oxazolonas,[166; 206] que impe-

diria a ligação com glicopiranoses. Como se trata de uma reação em estado sólido acima da 

temperatura de fusão de CITR, a ordem preferencial de reação fica limitada a disponibilidade 

de grupos permitidos pela síntese, e eventuais reações de degradação térmica.  

 

(b) 

(a) 
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Figura 90. Suposição de mecanismo de fixação de AA na presença de CITR. 
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As vibrações típicas do grupo amida se sobrepõem à região característica do grupo éster, 

com ν(~NC=O) próximo a 1640 cm-1 e ν(~N-CO) próximo a 1310 cm-1, bandas bastante carre-

gadas mesmo no CG TRIP 0%. Considera-se que tanto a adição do AA a glicopiranose pela 

formação de base de Schiff (1650 cm-1) seja improvável dada a adição de ACET ao gel precur-

sor (pH 2.5). Como a fração molar de TRIP nos criogéis é muito baixa e dependente da presença 

de CITR estabilidade em água, é difícil comprovar a formação do mecanismo da figura 90 

apenas por FTIR. Visto que a fixação de TRIP cria grupos muito volumosos, supõe-se que que 

isso proporcionaria mudanças significativas na afinidade do HPMC-g-CITR-g-TRIP pela água. 

Para tanto, decidiu-se proceder com estudos de afinidade por corantes (AM e RB) e determina-

ção do estado de água nos hidrogéis grafitizados com CITR-TRIP.[80] 
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7.1. Determinação de Água Ligada 
 

Em contato com soluto de qualquer natureza a molécula de água passa a apresentar três com-

portamentos distintos: (i) água livre (Wf, “free water”), estado em que todas as interações es-

tabelecidas pela molécula são equivalentes entre si, dependendo apenas da temperatura; (ii) 

água livre-ligada (Wfb, “free-bounded water”), estado em que a molécula possui interações 

equivalentes com energia potencial é maior que Wf, forçando conformações preferenciais e (iii) 

água ligada (Wb, “bounded water”), estado no qual as interações são assimétricas forçando 

conformações específicas.[81] A composição dessas populações depende da natureza (polar ou 

apolar), a quantidade (em mols), e do volume do soluto (em relação à molécula de água) con-

dicionam as frações de Wb e Wfb. A parcela de Wf está atrelada principalmente a quantidade de 

água total (Wt) presente no sistema em relação às frações de Wb e Wfb, equação 40. 

Wt = Wb + Wfb + Wf (40). Populações de água em um hidrogel. 

Em géis de polímero, sistemas onde a fase dispersa é a água, a fração Wb pode adquirir 

valores maiores do que 40 %.[133; 207; 208] Nestas condições, o congelamento do gel é alterado 

drasticamente em relação à solução devido à diminuição de Wf, população disponível para con-

tribuir com a cristalização. Para tanto, em hidrogéis poliméricos nos quais é usual definir Wf 

como água congelada (“freezing water”), Wfb como água congelante ligada (“freezing bounded 

water”) e Wb como água não-congelante (“non-freezing water”) dada a caracterização desses 

sistemas por calorimetria exploratória diferencial (DSC).[83] 

Por essa lógica, o conteúdo de água livre (Wf + Wfb) presente no sistema é igual à razão 

entre o módulo do calor de fusão (Qendo) do sistema e o calor de fusão padrão da água (Qfusão, 

334 J.kg-1). A fração de água total, Wt, é a razão entre a mágua presente no sistema (‘mhidrogel - 

mcriogel’) e a mhidrogel que a sustenta. Obtém-se a equação 41 isolando Wb e substituindo os va-

lores de Wt, Wf e Wfb pelos respectivos parâmetros experimentais na equação 40. A determina-

ção de Wb, terá uma grande dependência da precisão de mhidrogel (sujeita a problemas de intu-

mescimento e aprisionamento de gás) e de Qendo (sujeita a anomalias de condução térmica). 

Wb =
mhidrogel − mcriogel

mhidrogel
−

Qendo

Qfusão
 (41). Fração de água ligada. 

Os CG de HPMC E com TRIP lavados por três dias em água deionizada, foram liofiliza-

das para conservação/armazenamento, e condicionadas à 60 °C por 24 horas para pesagem. 

Amostras de ≈ 10 µg foram colocadas em um kitassato acoplado a um balão de separação con-

tendo 25 mL de água deionizada. O sistema foi colocado à pressão de 100 mmHg e ≈ 10 mL 
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foram e lentamente entornados sobre a amostra, de modo que, a amostra conseguisse sorver 

líquido por capilaridade. Formaram-se cavidades de vapor d’água no interior da amostra, de-

vido à pressão, para tanto entornou-se o restante do volume do balão no kitassato e deixou o 

sistema entrar em equilíbrio por 10 minutos. O conteúdo do kitassato foi transferido para um 

frasco com rosca e conservado ao abrigo da luz à 24 °C por 12 horas. 

Os hidrogéis foram pesados (para determinar mhidrogel da equação 41) e cortados em for-

mato de pequenos cubos entre 1 e 2 mm de aresta com o auxílio de uma tesoura e luvas (ambas 

lavadas com água e sabão, etanol e água destilada em abundância). O excesso de líquido foi 

retirado em contato com papel absorvente de pH neutro, e os cubos foram posicionados ao 

centro de cadinho de alumínio para calorimetria, pesados (≈ 10 mg), fechados e deixados em 

repouso por 1 hora (para atingir o equilíbrio hidrogel-vapor), só então os cadinhos foram sub-

metidos a DSC (para determinar Qendo da equação 41). 

A medida foi feita num aparelho TA Instruments - DSC Q20 calibrado com índio metálico 

antes de cada conjunto de medidas.25 Foram realizados 2 ciclos de aquecimento e resfriamento 

entre 40 e -40 °C a uma escala de 5 °C.min-1 e fluxo de N2(g) de 50 mL.min-1 com 5 minutos de 

equilíbrio nos extremos de temperatura. Como controle foram feitas medidas de água destilada 

desgaseificada ao início e ao fim de cada um dos conjuntos de medida (preparada e mantida nas 

condições dos hidrogéis). As curvas de fluxo de calor (W.g-1) pelo tempo de medida (s) foram 

integradas no OriginPro® considerando a linha base constante e igual ao fluxo à -10 °C (inte-

grando qualquer acúmulo de energia potencial da transição de estado) e os limites de integração 

variáveis conforme a amostra (compreendendo todo o intervalo de variação). 

Apesar de todos os cuidados mencionados acima a determinação de calor mudança de 

estado através de DSC não é uma medida trivial para os sistemas aquosos. A calorimetria pres-

supõe que a troca de calor ocorra de maneira homogênea do termopar através da área do cadinho 

até a amostra. À medida que o volume de água aumenta a gota está sujeita a uma área de contato 

distinta, as forças adesivas podem prender a água junto às bordas do cadinho, o gelo pode isolar 

termicamente as camadas superiores, entre outras dificuldades experimentais.[64; 133; 209] A fi-

gura 93 traz um dos ciclos de DSC de controle para a água deionizada, onde a medida apresen-

tou um congelamento supercrítico ao redor de -27 °C. Note que o congelamento foi tão exotér-

mico que o fluxo de N2 não conseguiu compensar a temperatura rápido o suficiente, criando um 

pico distorcido quando o termograma em função da temperatura de referência. 

 

 
25 O aparelho pareceu ter uma variabilidade operacional elevada sempre que religado, criando ruído ao longo do 

termograma da água.  Para diminuir esse efeito o aparelho foi mantido ligado ininterruptamente por três dias. 
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Figura 91. Termograma de DSC de 1.47 mg de H2O numa escala de 5.0 °C.min-1 num ciclo de 40.0 à -40.0 °C e 

outro ciclo de 40.0 à -40.0 °C. 
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Por conta desse comportamento anômalo das leituras de calor de solidificação compara-

ram-se as diferentes amostras de hidrogel apenas pelo 2º ciclo de fusão. Ainda assim, o formato 

das curvas de fusão possui depende da estruturação de nas ligações de hidrogênio (efeitos de 

“memória de solvatação”),[43] cuja integração gerou diferença de até 20 J.kg-1. Aumentando a 

concentração de PSC no gel, seria de esperar que a temperatura de fusão diminuísse e a largura 

do pico aumentasse em decorrência das leis de Raoult, contudo, a variação de formato obser-

vada foi sutil. Na figura 92.a, géis de HPMC E de diferentes concentrações submetidos a DSC 

sofrem uma diminuição de área significativa (figura 92.b), não correlacionável com o formato. 

Esta metodologia é utilizada para definir a condição limite de Wb, o gráfico 92.b está sujeito a 

uma variação de água não-congelante de (39 ± 21) % (Qendo = (5.3 ± 0.8)xW% - (209 ± 80) para 

todos os pontos e Qendo = (6 ± 1) xW% - (266 ± 98) para as concentrações diluídas). 

 

Figura 92. Curva de fluxo de calor em função da temperatura para géis de HPMC E (a) e gráfico de calor latente 

(Qendo) em função da quantidade de água congelante (Wf) do sistema. 
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Como a transição de estado na água envolve um fluxo de energia muito elevado, a com-

paração dos termogramas dos hidrogéis de HPMC com graus de substituição distintos (figura 

93.a) e os hidrogéis com diferentes concentrações de TRIP (figura 93.b) possuem um formato 

semelhante e populações de água muito distintas (tabela 26). O aumento do DS e a diminuição 

do MS do HPMC utilizado para a síntese dos hidrogéis promove um aumento Wf, coerente ao 

aumento do custo de solvatação de água sobre uma superfície mais repelente. Surpreendente-

mente, os hidrogéis com HPMC E com TRIP mostraram a fração Wf equivalente à faixa obser-

vada para as amostras de HPMC J, e os valores de Qendo não variam linearmente com o aumento 

da % de TRIP fixado ao hidrogel. 

 

Figura 93. Curvas de DSC dos hidrogéis de HPMC, para diferentes graus de substituição (a) e para diferentes 

quantidades de triptofano (b). 
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Dentre os fatores que garantem a maior solubilidade do HPMC J em relação aos seus 

pares, está o espaçamento permitido pelos grupos hidroxipropil (~O-CH2-CH2-CH2-OH) que 

diminui a capacidade do PSC interagir consigo mesma.[16] Entende-se que esse resultado cola-

bore para a suposição da metodologia de grafitização do HPMC E com TRIP, figura 91, onde 

a adição de um grupo apolar como o indol a uma HPMC hidrofóbica diminui a repulsão pela 

água devido à criação de grupos longas e polarizáveis (~g-CITR-g-TRIP). Não apenas a quan-

tidade de grupos CITR-g-TRIP no hidrogel impactam na quantidade de água, mas também a 

distribuição dos grupos no material (condicionadas pela proporção CITR:TRIP no gel precur-

sor) impactarão no custo de hidratação médio da superfície dos hidrogéis. Nesse sentido, é di-

fícil avaliar se as frações de Wf para a amostra de TRIP 1.09 % são efeito da entrada de grupos 

CITR-g-TRIP sem uma orientação definida ou anomalia de síntese do material, demandando 

hidrogéis de HPMC E 2.0 % com CITR:TRIP 1.0:0.8 e 2.0:0.4 como contraprova. 

 

(a) (b) 
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Tabela 26. Calor de transição endotérmica para os hidrogéis de HPMC e composição das frações de água. 

Amostra  Qendo  Wt  Wnf  Wf  Wf 

  J/g  % m/m  % m/m  % m/m  % m/m 

J  300.98 ± 1.32  97.90 ± 0.03  90.11 ± 0.40  7.79 ± 0.42  - 

K  275.19 ± 2.98  97.73 ± 0.12  82.39 ± 0.89  15.34 ± 1.01  - 

E  267.23 ± 6.22  97.73 ± 0.01  80.01 ± 1.86  17.72 ± 1.87  13.91 

0.73   310.05 ± 2.08  97.18 ± 0.05  92.83 ± 0.62  4.35 ± 0.67  65.80 

1.09  323.21 ± 2.27  97.91 ± 0.05  96.77 ± 0.68  1.14 ± 0.73  - 

1.17  304.75 ± 0.65  97.78 ± 0.01  91.24 ± 0.19  6.54 ± 0.20  21.80 

1.38  297.03 ± 7.88  97.20 ± 0.04  88.93 ± 2.36  8.27 ± 2.40  38.11 

2.18  301.05 ± 4.75  97.90 ± 0.25  90.13 ± 1.42  7.76 ± 1.67  92.24 

 

Foram feitas medidas de ressonância magnética no domínio do tempo (caracterização 

complementar ao DSC)[83; 84; 208] dos hidrogéis de TRIP,[80] em colaboração com o prof. Edvaldo 

Sabadini do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. A presença de TRIP 

condicionou distribuições log-normal distintas de tempo de relaxação T2 às moléculas de água 

confinadas no interior dos hidrogéis em termos (figura A.30), induzindo diferentes frações de 

água congelante-ligada (Wfb) devido a diferenças na distribuição dos diâmetros de poros. Esse 

processo de confinamento de solvente entre cadeias de polímeros é mais perceptível quanto 

menor for o distanciamento e quanto maior for a intensidade da interação polímero-água,[84] e 

independe da % TRIP no hidrogel. 

 

7.2. Ensaios de Adsorção 
 

Para avaliar melhor as mudanças causadas na superfície pela adição de TRIP foram feitos en-

saios de cinética e termodinâmica de adsorção de corante sobre os hidrogéis. Além da molécula 

de AM utilizando o protocolo usual de soluções de 0.5 a 5.0 mg.L-1 em tampão Tris-Cl em pH 

7.0,[58; 94; 108; 111] utilizaram-se soluções de 0.5 a 4.0 mg.L-1 de Rodamina B em Tris-HCl em pH 

2.0 (não possui capacidade tamponante, meramente iguala a força iônica). A molécula de RB 

em pH 7.0 não adsorve sobre os hidrogéis, segundo o equilíbrio de ionização (figura 11) acima 

do pH 4.0 a RB apresenta ionização com carga positiva e negativa, significando que a adsorção 

ocorra preferencialmente por atração eletrostática do RB+. O comportamento linear das isoter-

mas de adsorção estática à (24 ± 1) °C por 24 horas (com agitação a cada 8 horas) ao abrigo de 

luz torna o ajuste pela equação de Langmuir (equação 3) pouco coerente (figuras 94.b e 95.b) 

tendendo para constantes negativas se calculadas. 
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Figura 94. Isotermas de adsorção de AM (a) segundo o modelo de Langmuir (b) e segundo o modelo de 

Freundlich (c) e constantes do ajuste do modelo de Freundlich (d). 
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O ajuste das isotermas a equação de Freundlich, mostra um índice de correlação linear 

elevado para ambos os corantes (figura 94.c e 95.c). Note-se que o coeficiente exponencial da 

equação de Freundlich (n, nas figuras 94.d e 95.d) é próximo de (1.0 ± 0.1) entre os hidrogéis 

com diferentes % TRIP, isso indica que os sítios disponíveis à adsorção de corante distribuíssem 

com certa homogeneidade ao longo dos poros. A constante de afinidade de Freundlich aparece 

aumentar com a % TRIP e com Wf (dado que a fração de água ligada varia quase linearmente 

com a concentração de AA), entretanto KF (AM) possui uma relação levemente melhor com a 

% TRIP enquanto KF (RB) possui uma relação levemente melhor com Wf. Como o hidrogel 0 

% TRIP possui o maior valor de Wf e a menor afinidade pelos corantes, qualquer tentativa de 

extrapolação linear em função de Wf para a série estudada adquire baixa correlação. 

 

(b) (a) 

(c) (d) 
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Figura 95. Isotermas de adsorção de AM (a) segundo o modelo de Langmuir (b) e segundo o modelo de 

Freundlich (c) e constantes do ajuste do modelo de Freundlich (d). 
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O uso de hidrogéis sintetizados no formato de membranas com até 2 mm de espessura 

diminuíram a barreira de difusão dos sistemas permitindo equilíbrios em até 30 minutos (figuras 

96.a e 96.c). A molécula de AM age como oxidante da fotodegradação em meio ácido de com-

postos orgânicos, ao exemplo do TRIP,[210] o uso de 30 minutos como tempo de contato da 

adsorção de AM evita a interferência dessa reação (figura A.31). O ajuste pela equação difusi-

onal de Weber-Morris (figuras 96.b e 96.d) mantém duas inclinações distintas, implicando que 

esse período de 30 min não é suficiente para garantir a saturação, possível efeito de interações 

cátion-π criando multicamadas de corantes. As constantes de difusão intrapartículas do AM 

(figura A.32.a) variam com o aumento da % TRIP notavelmente em concentrações mais eleva-

das de corante, indicando que a interação apolar seja favorável. Desta forma a estabilidade das 

constantes intrapartícula do RB (figura A.32.c) com a variação de % TRIP parece indicar ad-

sorção cátion-dipolo entre RB+ e ~COOH. 

 

(d) (c) 

(a) (b) 
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Figura 96. Perfil cinético de adsorção da solução 5.0 mg.L-1 de AM (a) e ajuste ao modelo difusional de Weber-

Morris (b). Perfil de adsorção (c) e ajuste difusional (d) para e solução 4.0 mg.L-1 de RB. 
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Os perfis cinéticos mostraram um baixo índice de correlação linear com o modelo cinético 

de P1O (figuras 97.a e 98.a) devido à dependência de qe, valor que não é bem definido nos 

perfis de adsorção. O ajuste pela equação cinética de P2O (figuras 97.b e 98.b), por outro lado, 

sofre uma influência significativa dos intervalos de tempo da região de estabilização. Desse 

modo, a constante cinética k2 (figuras 97.c e 98.c) sofre baixa representatividade dos pontos 

relativos à entrada menos impedida nos primeiros 5 minutos de adsorção, enquanto qe calculado 

(equação 15) mostra uma correlação elevada com % TRIP (figuras 97.d e 98.d). Entende-se 

que a ausência de uma correlação entre k2 e a % TRIP indique que as condições experimentais 

criaram caminhos distintos de difusão para o interior dos hidrogéis. 

 

(c) 

(a) (b) 

(d) 
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Figura 97. Ajuste do perfil cinético de adsorção de AM sobre os modelos cinéticos P1O (a) e P2O (b) da solução 

5.0 mg.L-1. Gráficos da constante k2 (c) e qe’ (d) do modelo de P2O. 
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Ao longo desta tese tentou-se utilizar nos ensaios de adsorção 1 ou 2 amostras inteiriça 

em uma dosagem entre 2 e 4 g.L-1 que gera uma proporção de volumes solução:amostra entre 

5:1 e 6:1, em frascos de vidro básico de 30 mL. Em um sistema real, a padronização da dosagem 

(razão entre massa de amostra e volume de solução) é tão relevante quanto a padronização do 

recipiente (área do frasco em contato com a solução) no controle do balanço sutil de potencial 

químico que direciona o fluxo de adsorbato do “bulk” para a superfície do adsorvente.[211] De-

vido ao formato das membranas, favorável ao fluxo de líquido e não à imersão, foi necessário 

cortar as membranas em 3 ou 4 pedaços como pode ser visto na figura A.32. para a atingir a 

massa necessária à faixa de dosagem (≈ 30 µm) para o volume mínimo (10 mL) as membranas 

tiveram que ser cortadas O uso de membranas parece eliminar a barreira de difusão da solução 

para o hidrogel (considerando o ajuste ao modelo difusional), mas criou condições aleatórias 

de difusão entre as membranas justapostas entre si (considerando as constantes cinéticas). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 98. Ajuste do perfil cinético de adsorção de RB sobre os modelos cinéticos P1O (a) e P2O (b) da solução 

4.0 mg.L-1. Gráficos da constante k2 (c) e qe’ (d) do modelo de P2O. 
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8. Conclusões 
 

O comportamento convergente da água age tanto ao longo do processo de síntese quanto ao 

longo da aplicação de criogéis de polissacarídeo. A diminuição do tamanho de molde é domi-

nada pelo maior controle sobre o crescimento do gelo pelo: (i) confinamento do gel em um 

volume menor; (ii) pelo aumento da concentração de polissacarídeo; (iii) da formação de mis-

turas eutéticas; e (iv) da maior escala de resfriamento aplicada. 

Foram feitos criogéis 2.0 % m/m a partir de quatro polissacarídeos solúveis com propri-

edades distintas e representativas dos sistemas polissacarídeos: um policátion (QUI), um poli-

ânion (CMC), um polímero anfifílico (HPMC) e uma extrapolação não linear (GX, poliânion 

de cadeia lateral longa). Os criogéis de QUI obtiveram a maior densidade (33 ± 3) kg.m-3 e 

maior resistência à compressão (454 ± 45) kPa, contrapondo-se aos criogéis de CMC com den-

sidade de 26.9 kg.m-3 e resistência de (115 ± 12) kPa nas mesmas condições. 

O comportamento mecânico dos criogéis obedece às relações de Gibson-Ashby para ri-

gidez de fratura sobre sólidos porosos abertos celulares, condizente tanto com as imagens de 

MEV quanto com as reconstruções de TRX. Tomando os devidos cuidados para a padronização 

da tomada e da transformação de dados, modelos 3D foram para a determinação não destrutiva 

do tamanho de poro e da espessura de parede de sólidos porosos. Esses modelos foram utiliza-

dos para simulação da condução térmica entre 70 e 170 mW.m2.cm-1, pressão crítica de fluxo 

de 15.2 ± 1.2 kPa para os criogéis de GX 2.0 % m/m.  

Os criogéis de GX apresentam sensibilidade tanto ao pH e quanto à presença de não sol-

vente no gel. De modo que o diâmetro médio de poro nas microscopias passa da faixa de 50 a 

200 µm em pH 2.0, passando pela faixa de 20 a 50 µm em pH 7.0 e chegando à faixa de 50 a 

150 µm em pH 11.0. Essas mudanças de ambiente químico, alteraram tanto a conformação do 

polissacarídeo quanto a extensão da reação de reticulação com ácido cítrico com G% indo de 

80% em pH 2.0, para 65% em pH 4.0, e 0% em pH 7.0. 

Os perfis de sorção de hexano determinaram constante de capilaridade (Cw) compatível 

com poros cilíndricos de aprox. 600 µm, e porosidade aberta de 96 % V/V. Os perfis de sorção 

de água mostraram sensibilidade à razão de aspecto do sólido e à composição da matriz (velo-

cidade de ascensão inversamente proporcional hidrofobicidade). Os valores de pH e de força 

iônica da água são críticos na formação desses perfis quando estudados sólidos porosos de po-

lieletrólito como foi o caso dos IPN de CMC:cPAA. Mas o ângulo de contato da ascensão 

capilar não se mostrou um parâmetro seletivo devido às limitações de cos θ próximo a 90°. 
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Em relação aos criogéis de GX, a adição de aminoácidos aumenta densidade e módulo de 

compressão do material segundo a ordem crescente energia de hidratação da molécula (CITR 

< GLUT < HIST << CIST < TRIP) sem alterar o teor de gel das amostras. Em relação aos 

criogéis de HPMC, a adição de aminoácidos interfere com a reação de reticulação com CITR, 

sendo observado aumento de 400 % do módulo de compressão e diminuição de 15 % para o 

teor de gel para concentrações tão baixas quanto 2.18 % (m/m) de TRIP.  

Os criogéis de GX foram modificados com TCOS para a obtenção de materiais hidrofo-

bizados que absorvem 10 % mais EE do que o controle (3.6 mmol.L-1.g-1) e 12 % mais BPA do 

que o controle (1.5 mmol.L-1.g-1). Foram produzidos criogéis compósitos GX + 10% TiO2 que 

degradaram o AM a uma taxa de 2304 L.mol-1.min-1 (segunda ordem) e o Cr(VI) a uma taxa de 

19 x10-3 min-1 (primeira ordem) sob irradiação 265 nm. Aplicaram-se híbridos de CMC:cPAA 

50:50 v/v na adsorção de Cu2+ obtendo-se adsorção tão elevada quanto 280 mg.g-1 em batelada 

e captura tão elevada quanto 1250 mg.g-1 (27 % do transferido) no regime semicontínuo. 

A adsorção de RB (positivamente carregada) mostrou-se diretamente proporcional ao teor 

de água ligada (Wnf, determinado por DSC) de hidrogéis de HPMC E decorados com TRIP, 

enquanto o aumento da afinidade por AM (negativamente carregada) mostrou-se diretamente 

proporcional ao teor de TRIP. Esse efeito é equivalente ao observado com o aumento do DS e 

diminuição do MS das HPMC, reforçando que o aumento da hidrofobicidade aumenta a fração 

de solvente comprometido com a solvatação da superfície (favorecendo a adsorção de molécu-

las polarizáveis na interface para reduzir a tensão interfacial do sistema). 
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APÊNDICES 
 

A. Ajustes Empíricos de Síntese 
 

Para fins didáticos, descreve-se brevemente observações empíricas, que causaram mudanças 

disruptivas no processo de síntese antes e durante o projeto de doutorado. São alguns princípios 

gerais a considerados caso tente-se ampliar ou reproduzir o projeto futuramente. Para tanto esse 

apêndice inclui vários desenhos e observações empíricos retirados do caderno de protocolos 

que estará disponível via ResearchGate ou por link permanente no Onedrive. 

 

O congelamento lento da água é operacionalmente complexo. O calor específico sensível 

diminui cerca de 50% (parte de 4.2 J.g-1 para 2.1 J.g-1) e a densidade diminui cerca de 11% 

(parte de 1.0 g.L-1 para 0.9 g.L-1) numa transição bastante energética (calor latente de fusão de 

333 J.g-1), então os arranjos de amostras tem que levar esses elementos em conta. Nos estágios 

intermediários de congelamento forma-se uma fina camada de gelo junto à superfície com o ar 

frio que possui a troca de calor mais facilitada pela disponibilidade e pela densidade. Como ela 

é frágil e o sistema se expande a camada é constantemente rompida e refeita mantendo uma 

fina camada de líquido sobre entre o ar e o gelo. Em água potável, a superfície se estabiliza à 

medida que o congelamento procede ficando aproximadamente plana. 

Entretanto, uma solução de PSC está disposta a criar de gradientes de concentração à 

medida que a cristalização compete com o congelamento. Na interface entre o ar gelado e a 

solução fundente esses fenômenos são ainda mais acentuados devido à formação de uma lâmina 

de sólido recoberta por uma lâmina de líquido. Essas condições causam uma variação do efeito 

Marangoni26, à medida que o líquido escorre sobre o gelo, sua temperatura diminui, sua visco-

sidade aumenta e ele tende a congelar ao centro. A solução congelada aumenta a área ao centro, 

mais solução tende a escorrer das fissuras nas laterais e se congela na região central, até a in-

terface a adquirir um aspecto de protuberância como mostrado na figura A.1.a. Esse efeito é 

particularmente perceptível em polissacarídeos até 100 kDa, cuja viscosidade permite a forma-

ção de lâmina de líquido. À medida que a viscosidade proíbe o escoamento, a posição e o for-

mato dessas protuberâncias deixam de regulares. 

 
26 O efeito Marangoni é um fenômeno de transporte de matéria movido pelo trabalho de espalhamento de dois 

líquidos em uma solução. Por exemplo: vinho colocado em uma taça pode permitir a ascensão de uma fina camada 

de líquido na superfície do vidro, esta fina camada está mais sujeita disposto à evaporação do etanol do que a 

reserva, e à medida que o etanol evapora a tensão superficial aumenta e o líquido cai por conta da gravidade. 
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Figura A.1. Esquema da dinâmica de congelamento da amostra sem proteção superior (a) e com proteção de uma 

fita adesiva (b). 

(a) 

   
    

(b) 

   
 

Um molde que confine o volume de uma solução aquosa estará sujeito à fratura do sólido 

ou à própria deformação do molde. Além do risco de acumular bolhas de ar na medida que a 

injeção de gel em um molde fechado pode prender ar em posição desconhecida, ou enquanto 

fechar o molde pode deslocar gel por ar. O melhor conjunto experimental parece ser um sistema 

semiaberto no qual não haja superfície passível de escoamento de líquido, mas haja um meio 

de conversão da pressão de expansão em autorregulação do sistema, uma tampa flexível. Dentro 

de um processo de síntese autorregulado, um criogel apresenta um formato fixo e volume vari-

ável devido à irregularidade de uma das faces. 

O esquema é baseado em observações experimentais interrompendo o congelamento após 

intervalos distintos de tempo e lotes distintos, comparando aos produtos sem interrupção. A 

hipótese de autorregulação pressupõe que a transmissão de calor por convecção supere a trans-

missão por condução e a troca de calor ocorra principalmente pelas laterais (piso impedido pela 

bandeja). Esse arranjo criaria uma frente de congelamento toroidal ao invés de uma frente es-

férica, uma vez que a solução fundente é mais densa que o sólido fundente, o congelamento 

seria mais favorável ao centro da parte superior. De fato, se as amostras forem submetidas à 

sublimação no limite do período de congelamento, a formação de espuma não ocorre ao centro, 

mas em uma das posições intermediárias da figura A.1.b. 

Na prática, a prevalência de um regime convectivo sobre o regime condutivo depende da 

faixa de viscosidade, de um volume numa ordem de grandeza comparável à câmara refrigera-

dora e de uma escala de troca térmica inferior ao calor latente de fuso. Se houver um congela-

mento suficientemente lento, o sistema pode adquirir uma temperatura supercrítica, favore-

cendo nucleação primária homogênea, apresentando expansão mínima e possibilitando apenas 

o fluxo de calor por condução. Se houver um congelamento suficientemente rápido, a frente de 
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congelamento estará condicionada à superfície de contato com o congelante e haverá solidifi-

cação direcional com o mínimo de deformação volumétrica. Das condições abordadas nesta 

tese o regime convectivo deve ser perceptível apenas para os géis de HPMC de 1.0 e 2.0 % nos 

moldes quadrados para ensaio mecânico. 

A interdependência entre direção e volume é mais perceptível nos criogéis em formato de 

membrana, onde podem surgir padrões de reflexão de luz junto às bordas do molde que dimi-

nuem em sentido ao centro, como mostrado na figura A.2. Nas imagens de MEV, esse padrão 

de reflexão é formado tanto pela presença de paredes de poro alinhadas numa mesma direção. 

Neste caso as amostras foram congeladas em bandeja, condição que permitiria o fluxo de calor 

apenas pela extremidade superior e favoreceria a formação de uma série de pequenos vórtices 

regionais equivalentes ao padrão. Entende-se que congelamento de amostras suspensas numa 

caixa foi bem-sucedido por permitir o fluxo de calor superior e inferior, cancelando o surgi-

mento de vórtices. 

 

Figura A.2. Desenho do padrão de reflexão observado para alguns criogéis membrana. 

  

 

Devido à espessura utilizou-se tampas flexíveis e rígidas. Como a energia interfacial do 

gelo possui a mesma ordem de grandeza da tensão superficial da água, consequentemente, há o 

risco de fratura da amostra durante a remoção da tampa. Essa fratura tem um efeito visual ime-

diato similar ao da figura A.2, pois as bordas possuem densidade de área maior, o que concentra 

a tensão de ruptura aplicada. Pode ser visto imediatamente. Em comparação com as outras 

amostras, a maior densidade de área dessas membranas facilita o ganho de calor durante a su-

blimação, que causa a formação de filmes refletivos na extremidade inferior vindos de dissolu-

ção e congelamento de material junto ao molde durante a sublimação. 

As amostras congeladas apresentam uma opacidade maior à passagem de um feixe de luz 

incidido sobre elas pela presença do gelo, sendo possível verificar o decorrer do processo de 

sublimação. A figura A.3.a esquematiza a evolução da sublimação de uma amostra isolada onde 

as regiões dispostas ao menor caminho tem preferência, além de serem posições preferenciais 

ao ganho de calor. À medida que o volume cresce o fluxo de responsável pela manutenção da 
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amostra congelada se mantém constante, mas a aquisição de calor externo aumenta. Esse fenô-

meno é particularmente intenso se diversos moldes estiverem em contato entre si ou se o molde 

tiver diversas paredes internas.  

 

Figura A.3. Esquema da dinâmica de sublimação de amostra ao longo do tempo (a) com separação e (b) sem se-

paração.   

(a)    

   
    

(b) 

   
 

O que se observa nestas situações é a sublimação desviar do seu comportamento isolado 

para uma distribuição menos impedida condicionada pelo molde. A figura A.3.b mostra o de-

correr do processo sobre molde com oito poços completamente preenchidos, onde cada poço 

está submetido a uma dinâmica distinta de saída de líquido. Isto causa uma deformação muito 

acentuada junto aos extremos devido à condensação de vapor em material solúvel gelado. Esse 

efeito muda conforme a disposição dos moldes entre si (se há um segundo molde na parte de 

trás ou na lateral), por isso não se trata de um retrato absoluto do processo de sublimação. Desse 

modo, a medida que o projeto de doutorado evoluiu passou-se a utilizar um separador isolante 

entre amostras para a melhora da qualidade das amostras. 

Na configuração escolhida de congelamento, a abertura disponível a autorregulação tam-

bém é o caminho menos impedido à sublimação. Isso é um fator crítico em amostras de volume 

elevado e volume confinado, pois mesmo que o fluxo de calor seja regular o fluxo de matéria é 

irregular. Um exemplo disso é mostrado na figura A.4, criogéis em formato de coluna feitos no 

interior de um tubo recebem mais calor do que é possível evacuar na forma de vapor. O gelo 
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confinado, derrete parcialmente, dissolve parte do material já liofilizado, e como resultado o 

formato da coluna adquire diversos estreitamentos que destroem a razão de aspecto do criogel. 

A coluna máxima de material que o vapor consegue caminhar sem condensar/dissolver é de ≈ 

8 mm, ou seja, o comprimento máximo da amostra em relação a uma abertura no molde é de 

16 mm (moldes quadrados, por exemplo, tem 15 mm de altura). 

 

Figura A.4. Desenho de dinâmica de sublimação em um ambiente confinado hipotético. 

  
 

Amostras tubulares apresentam uma elevada aderência às paredes dos seus respectivos 

moldes, de fato, amostras de 2 mm de diâmetro e 10 mm só são desenformáveis utilizando um 

jato de N2(g). A aderência geralmente está atrelada à saída de umidade irregular como a reticu-

lação, o vapor sai do interior das paredes de poro contra a fonte de calor e isso percola a face 

que recebe calor em direção a superfície. Mas esses são fenômenos aparentes devido à concen-

tração utilizada nesta tese ser 1.0 a 2.0 %, à medida que o teor de sólidos aumenta estes fenô-

menos deixam de ser perceptíveis. Se tivesse seguido a literatura as concentrações mais comuns 

na literatura e subido para 3.0 ou 4.0 % provavelmente não teria observado imperfeições, pois 

a resistência à pressão e a umidade aumentam dramaticamente 

Por conta dos dados mostrados neste apêndice e no texto principal, cada criogel deve ser 

analisado como o produto do processo de síntese e finalidade específica. As propriedades não 

são um produto exclusivo da composição, mas da resposta ao estímulo que o método permite 

determinar. As comparações exigem bastante cautela, afinal, modificações foram feitas na rota 

de síntese para garantir maior produtividade, maior qualidade ou menor variabilidade. Se essas 

modificações sutis de rotina em um laboratório de pesquisa (tempo de equipamento, adaptação 

de cronograma, limitação técnica, capacidade do operador, ...) interferem ou não nas proprie-

dades observadas dependerá exclusivamente do espaço amostral. 
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B. Parâmetros da Tomografia Computadorizada de Raios-X 
 

Como o aparelho utilizado é um equipamento multiusuário do LNNano, as condições de tomada 

de dados e de transformação variaram em 5 visitas ao longo de 2 anos. Esse apêndice é um 

esforço de explicação das diferentes abordagens de quantificação, de comparação e do seu im-

pacto, com base em uma discussão um pouco mais aprofundada. Primeiro são feitas algumas 

definições sobre a metodologia aplicada e posteriormente propõe-se comparação tentativa com 

outros programas de análise dos modelos 3D vindos dos dados de TRX. 

 

1. Definições e Métodos de Cálculo 
 

A área livre de um material só é útil se for acessível, portanto, todas as técnicas de porosimetria 

tentam quantificar não apenas um valor para o volume não ocupado quanto tentam extrapolar 

uma distribuição de tamanho dos poros.[67] As imagens de TRX podem ser entendidas como 

uma série de matrizes algébricas da intensidade aferida pelo detector, transformadas em matri-

zes de  densidade segundo a disposição espacial. Em condições ideais de tomada de dados a 

soma do volume “sem atenuação” para os raios-X seria o valor absoluto da porosidade. Infeliz-

mente a resolução espacial (pixels) da tomografia é finita e a absorção de raios-X não é uma 

função necessariamente linear da densidade da matéria. 

A absorbância de raios-X pode ser expressa como o cologaritmo natural da intensidade 

relativa ([I]/[I0], onde I é a intensidade transmitida e I0 é a intensidade incidida), diretamente 

proporcional à densidade (ρ) e diretamente proporcional à espessura (σ) de um material. O co-

eficiente de atenuação (μ, cm2.g-1) é a constante de proporcionalidade dessa relação conforme 

a equação 34.[215] Para garantir a comparação mais genérica possível o coeficiente de atenuação 

é reportado na forma de número por massa atômica (Z/A), relação que permite a estima de valor 

baseado nos coeficientes dos elementos formadores segundo a fração isotópica do material. Por 

exemplo, a 25 °C a água tem coeficiente de atenuação igual a 0.55508, com uma contribuição 

de massa do oxigênio (μO = 0.50002) de 88.9 % (ou 16/18) e contribuição em massa do hidro-

gênio (μH = 0.99212) de 11.1 % (ou 2/18) totalizando 0.55602.[216] 

μ. ρ. σ = ln (
I0

I⁄ ) (42). Coeficiente de atenuação de raios-X. 

Ao exemplo da lei de Lambert-Beer a função logaritmo apresenta uma propagação de 

erro significativa quando I0 supera 10x I, o que exige pré-visualização das imagens para correção 

da relação sinal ruído. Variações bruscas de densidade atômica estão sujeitas a causar transmis-
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são não correlacionável com composição (µ) e formato (σ), assim como a distribuição prefe-

rencial da matéria no material pode permitir a detecção de espalhamento. Não é trivial medir 

coeficientes de atenuação de materiais inteiriços, especificamente, materiais poliméricos cuja 

densidade depende da cristalinidade. A condição mais próxima aos sistemas estudados encon-

trada na literatura foi 0.638 cm2.g-1 a 30 keV para pastilhas de acetato de celulose com 2.5 mm 

de espessura,[151] e diversos controles de umidade e pressão de compressão da pastilha. 

Uma das alternativas é o uso de escalas relativas de atenuação, em comparação com algo 

que seja fácil de reproduzir. A análise de tecidos vivos por tomografia, por exemplo, estipula 

uma escala típica de diferenciação baseada nas unidades de Hounsfield (HU), definida pela 

equação 43. A lógica de normalização de HU é simples: a atenuação observada (μobs) depende 

da atenuação do interferente (μágua, no caso dos órgãos internos), em relação ao referencial de 

ruído da medida (μágua - μar). Essa escala pode ser alterada para unidades U adequadas a situação 

de estudo numa escala Δ, no formato da equação 44. 

HU =
μobs − μágua

μágua − μar
. 1000 (43). Cálculo das unidades de Hounsfield. 

U =
μobs − μ0

μreferencia − μruído
. Δ (44). Forma geral do cálculo de atenuação. 

Outra possibilidade é a adição de agentes de contraste, composto com atenuação superior 

que a média do material estudado e acúmulo seletivo em um dos seus constituintes. No caso de 

estudo de ossos é comum inserir toros maciços de materiais homogêneos (cobre, alumínio e 

grafite) para regular o contraste da parte mineralizada. Na falta de um referencial bem estabe-

lecido para a atenuação da família dos polissacarídeos, refere-se aos valores de atenuação ao 

longo deste apêndice em HU. Na falta de referenciais, as chapas de raios-X contêm uma faixa 

de intensidade regulável para otimizar o retorno entre brilho (corrente aplicada na fonte de 

raios-X) e contraste (sensibilidade do cintilador). A otimização da nitidez da chapa, é definição 

do menor brilho (evitar preto) capaz de maximizar o contraste (evitar o branco).  

O aparelho utilizado possui um detector de 256 bits, ou seja, permite uma escala linear 

de 255 pontos de entre o máximo e mínimo definidos na otimização de intensidade de raios-X. 

O sinal 0 (branco nas chapas) sempre será a intensidade emitida, mas o sinal 255 (preto nas 

chapas) não é necessariamente equivalente à máxima absorção no material. O volume ocupado 

pela intensidade 255 poderia ser tanto “258” quanto “2580” afinal a intensidade incidida foi 

inferior ao necessário para atravessar a amostra. O principal problema em estabelecer o 255 da 

escala de cinza abaixo do máximo é que isso mascara a absortividade atrás de regiões saturadas. 
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A subestimativa da absortividade, relativamente, superestima a representação percentual do ru-

ído da medida, que pode sair de 13 para 40 ou para 60. 

A tabela A.1 discrimina, caso a caso, a faixa de atenuação utilizada para a transformação 

das chapas em seus respectivos grupos de correlação na tese. Os motivos para mais de uma 

faixa de transformação se deve ao desconhecimento inicial da técnica, a necessidade de analisar 

várias amostras num período curto, e a substituição do conjunto fonte/cintilador do equipa-

mento (que aumentou a nitidez das imagens). Adicionalmente, a tabela possui links de acesso 

para os dados brutos de cada uma das medidas utilizadas nesta tese, caso seja necessário con-

sulta, comparação ou nova análise dos dados no futuro. 

 

Tabela A.1. Parâmetros de transformação segundo atenuação em HU e resolução de chapa para todas as medidas 

realizadas (separadas conforme os grupos de comparação). 

Amostra  i = 0 i = 255  pixel  i0 

PSC t % (m/m) Ф  HU HU  µm   

GXONLY 

25 2.0 5 

 -1000 638  12.0  13 

GXCITR 

 -1000 638  12.0  13 

GXGLUT  -900 900  12.0  20 

GXHIST  -900 900  12.0  25 

GXCIST  -900 900  12.0  40 

GXTRIP  -900 900  12.0  25 

GXALQU 7 2.0 2  -855 638  10.0  55 

GXCITR’ 

7 2.0 

7  -855 966  10.0  13 

GXTIT10 7  -855 966  10.0  65 

GXTIT10’   -934 1468  10.0  60 

GXMAG10 7  -1000 2549  10.0  20 

GXMAG50 7  -1000 8174  10.0  25 

GXACET 7 2.0   -855 638  10.0  13 

GXCITR 

7 

2.0 5  -855 -16  10.0  13 

GXCITR 1.0 10  -855 -16  10.0  13 

GXCITR 1.0 5  -855 -16  10.0  13 

GXCITR 1.0 2  -672 1502  4.5  13 

HPMC J  

7 2.0 

5  -1000 638  12.0  13 

HPMC J’ 5  -900 900  12.0  36 

QUI  5  -1000 638  12.0  13 

CMC  10  -1000 638  12.0  15 

 

A geometria dos raios-X emitidos é cônica, logo à medida que a posição se distancia do 

centro feixe-detector o caminho percorrido aumenta. O aumento da área de uma região sobre o 

detector tem o benefício de dar mais pontos à matriz de transformação sinal-posição, dado que 

o cintilador possui uma alta resolução (64 megapixels); e o desafio de visualizar um volume 
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menor e mais alongado nas bordas. No aparelho utilizado as amostras também são rotacionadas, 

ou seja: (i) o centro da amostra não corresponde necessariamente ao centro das chapas; (ii) o 

ruído e sinais de baixa intensidade tendem a formar estruturas circulares em relação ao centro 

de rotação; (iii) a inclinação da amostra em relação à ortogonal da amostra causa um efeito de 

achatamento relativo em direção às extremidades. Alguns modelos utilizam um rotor helicoidal, 

de modo que a cada par de chapas especulares tenha o centro do feixe-detector numa altura 

distinta e seja possível estimar a deformação ótica. 

Um programa de reconstrução irá resolver uma matriz de correlação de intensidade para 

cada ponto, considerando que a amostra não sofra movimentos aleatórios e que a intensidade 

do sinal detectado dependa apenas do caminho percorrido. Cada sistema terá apenas uma solu-

ção apesar das particularidades citadas acima dificultarem o cálculo ou reduzirem a precisão da 

forma, ou impossibilitarem comparação com a realidade. A particularidade da reconstrução seja 

a possibilidade de reajustar a escala de sinal com 3 ferramentas: (i) ajuste de intensidade, rea-

dequação do sinal em relação ao ruído máximo e ao ruído mínimo permitidos (definição de 0 e 

255); (ii) ajuste de projeções semiparalelas, sobreposição manual de chapas especulares (ali-

nhamento da chapa 0° com a inversão da chapa de 180°); (iii) ajuste de bordas, definição da 

transição de intensidade entre dois pixels (transição abrupta, linear ou gaussiana).  

Supõe-se que o modelo reconstruído mais factível concentre as posições com atenuação 

elevada o melhor possível (ausência de lacunas, aspecto de arraste ou fantasmas) e mantenha o 

máximo de conexão sem perda de resolução (mínimo de repetição dos ajustes mencionados). 

São premissas fáceis de aplicar a uma amostra regular de morfologia conhecida e subjetivas 

quando aplicadas em uma amostra completamente randômica. Por exemplo, a transição gaus-

siana (um ponto de alta intensidade deve ser o circundado por pontos cuja intensidade corres-

ponda a uma curva gaussiana) produz imagens mais contínuas e agradáveis do que a transição 

abrupta (a solução direta de sinal-posição), mas consome o volume vazio da amostra. 

Quando o tamanho de pixel possui a mesma ordem de grandeza dos elementos mensura-

dos, a correlação de densidade e atenuação deixa de ser linear. Nesta condição os elementos 

estruturais menos espessos (cerca de um décimo do tamanho de pixel) tendem a se confundir 

com o ruído de leitura. Isso força a redução da intensidade equivalente da escala de cinza para 

manter a nitidez da forma na transformação. Idealmente, a resolução da tomografia seria pelo 

menos um terço da dimensão dos detalhes que desejam ser observados para controlar o serri-

lhamento da imagem.27 Uma resolução maior é sempre desejável, mas além de limitações de 

 
27 A Bruker costumava liberar material de apoio amigável aos usuários (programas, manuais e webinars), na úl-

tima verificação, muitos documentos utilizados na descrição tornaram-se exclusivos para donos de equipamento. 
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processamento do modelo,[155] existe a limitação dos programas de quantificação que irão sim-

plificar a superfície de acordo com sua metodologia.[157] 

Um programa de quantificação do modelo, ao contrário do detector, considera apenas o 

caso binário: volume preenchido (que será quantificado) e volume vazio (o complemento do 

volume preenchido em relação ao volume total considerado). Todos os modelos desta tese ti-

nham volume com sinal de intensidade igual ou superior a 255, mas dependendo das condições 

mostravam uma maior ou menor contribuição de ruído que alterou a intensidade inicial (i0, 

mostrado caso a caso na tabela A.1). Uma abordagem segmentada pode ser aplicada na quanti-

ficação, definindo diferentes condições de interesse no intervalo de intensidade em bits do vo-

lume preenchido. Por exemplo, uma amostra com volume preenchido de 15 até 255 poderia ser 

discriminada como estruturas pouco resolvidas (de 15 a 40), estruturas finas (40 até 200) e 

estruturas densas (200 até 255). 

Trata-se de uma metodologia de cálculo muito simples, por exemplo, a espessura das 

paredes é determinada através da definição de um círculo (em análises 2D) ou esfera (em aná-

lises 3D) eletrônicos sobre um elemento isolado. No limite desse volume o programa de quan-

tificação tenta estabelecer outros círculos/esferas de raio igual ou menor de maneira recorrente, 

diferenciando ao longo do modelo volumes conexos de volumes separados. Em decorrência 

disso se estabelece volumes de interesse (VOI), caixas de volume regular conhecido que con-

sideram apenas longe de bordas e heterogeneidades da amostra. Os círculos/esferas eletrônicos 

não possuem transições suaves de borda devido ao tamanho finito do pixel, o que tende a es-

tender o volume conexo.[157] 

A diferença entre o diâmetro do círculo que contém um elemento isolado e o diâmetro do 

círculo que toca outro elemento isolado define a espessura dos poros. O contato entre pixels 

“preenchidos” e pixels “vazios” definem tanto o perímetro e quanto a área superficial, para as 

tomografias e para o modelo completo, respectivamente. Outros parâmetros podem ser calcu-

lados, por exemplo, a elipticidade (a razão entre o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo que 

contém um elemento isolado), a direção (o ângulo que um elemento estrutural está alinhado em 

relação a um plano cartesiano colocado no centro da tomografia), e a conectividade (o número 

de elementos isolados conectados entre chapas adjacentes). 

Nesses termos o cálculo da porosidade poderia ser expresso como a somatória do volume 

ocupado por cada intensidade (0 até 255). Genericamente poderia estabelecer essa igualdade no 

formato da equação 45, onde uma constante de exponencial ω compensaria tanto o ruído o 

desvio entre a escala de cinza e densidade. Ao exemplo do cálculo de massa molar polimérica, 
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sabe-se que a escolha do expoente possui um impacto grande no significado físico e na domi-

nância fenomenológica. Se ω for igual a 0, a escala de intensidades correlaciona-se linearmente 

com o volume (modelo ideal); se ω igual a 1, supõe-se o número de eventos influenciaria na 

correlação (o ruído deforma o modelo); se ω igual a 2, supõe-se que a área exposta influenciaria 

na escala (o volume saturado deforma o modelo). 

P% =  ∑ (
in

i255
)

ω Vn

VVOI

255

n

100 (45). Porosimetria por integração de TRX. 

Neste trabalho, considerou-se como ω o valor 2 porque essa é uma abordagem consoli-

dada para a correção da relação ruído/sinal de medidas de RMN. Considerando a definição 

simplificada de µ (equação 42),28 ω é um parâmetro numérico sem um aspecto físico estabele-

cido. Não é possível afirmar, por exemplo, que ω igual a 3 significa domínio de fatores de 

densidade anômala ao longo da amostra (ajuste necessário em algumas amostras compósitas). 

O que é possível dizer é, à medida que o valor de ω adequado para igualar a porosidade por 

integração com porosidade por sorção se aproximar 2, o intervalo de intensidade considerado 

na reconstrução não obedece às suposições de correlação linear (e2 é igual a 7.4) e o processo 

de transformação deveria ter sido repetido. 

Idealmente, todas as análises deveriam ser realizadas em comparação com um material 

poroso padrão com as seguintes características: mesma faixa de atenuação aos raios-X que os 

polissacarídeos, formato de poro conhecido, dimensões próximas aquelas do criogel estudado, 

e estabilidade por período prolongado (ou síntese com alta reprodutibilidade). É difícil imaginar 

algum material nessas condições padrão, pois a microestrutura depende do processo de síntese, 

fazendo-se necessário a otimização de um processo de tomada de dados para o padrão e não 

garantiria que amostras com composição distinta tivessem contraste ou resolução equiparáveis. 

Existem estratégias bem estabelecidas para a síntese de materiais poliméricos porosos utili-

zando padrões que poderiam ter sido utilizados como o padrão de ajuste do aparelho, mas que 

fogem muito aos objetivos estabelecidos nesta tese.[217] 

 

2. Densidade e Otimização do Modelo 
 

Os dados de tomografia computadorizada são uma escala de cinza, que não é um elemento de 

fácil comparação entre amostras distintas. Entretanto, é possível aplicar um tratamento secun-

dário transformando a escala de cinza em uma combinação de função opacidade-cinza e uma 

 
28 A expressão complexa da constante de atenuação considera os fenômenos óticos e os fenômenos quânticos,[221] 

e também não carrega nenhum fator de ajuste exponencial.  
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função cor-cinza, chamada função de transformação sinal-cor. Existem virtualmente infinitas 

possibilidades de criação de funções de sinal-cor utilizando o programa Bruker CTVox®, que 

permitem enfatizar diferentes características do material. Porém, a falta de um comparativo 

prévio, faz com que as funções de transformação aplicadas aos modelos 3D amplifiquem o 

caráter ambivalente entre homogêneo e heterogêneo em uma matriz randômica. 

 

Figura A.5. Comparação da aplicação da cor nos modelos 3D de criogel de polissacarídeo. 

 

 

 

(a) 

 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 

O dado mais bruto seria o mostrado na figura A.5.a, onde é atribuído o preto transparente 

ao ponto de menor intensidade de sinal e o branco opaco ao ponto de maior intensidade de sinal, 
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isto causa imagens muito densas em decorrência da baixa resolução volumétrica da leitura. 

Note-se que por construção os modelos sempre devem apresentar uma escala crescente de opa-

cidade (linha rosa) para serem visíveis. O computador compreende intensidade a intensidade 

de um ponto como um valor absoluto e irá projetar essa intensidade no modelo na ausência da 

componente de transparência. Por exemplo, os pontos vazios são interpretados como preto, se 

a transparência diferir de 0 o computador projetará o volume “preenchido” por preto, ofuscando 

as camadas mais internas e representativas. 

Codificando a escala de cinza em quatro intervalos com cores distintas, figura A.5.b, o 

modelo deixa à mostra que as regiões conectoras são pouco densas, possivelmente, porque ocu-

pam a maior parte do volume do modelo (diminuição de densidade aparente devido ao formato 

alongado). Para que a transição fosse ainda mais evidente a função de opacidade foi modificada 

para 0 em toda a escala de cinza que seria nula e para atingir o máximo de 50%. Nessas condi-

ções a escala efetiva de visualização (à direita da imagem) só permite a visualização a partir de 

40% da escala de cinza utilizada na reconstrução, enfatizando o volume que possui a maior 

densidade em detrimento do mais comum.  

Codificando em oito faixas mais estreitas de coloração, figura A.5.c, pode-se definir como 

resposta ao sinal o que seria a fronteira (limite entre o vermelho e o amarelo), as paredes do 

poro (entre o verde e o amarelo), encontros de diversas paredes (ciano e azul) e anomalias de 

síntese (azul, magenta e branco). Entretanto, o uso de mais cores deixa a interpretação mais 

complexa, uma vez que mais volume de baixa densidade foi preenchido no modelo (de 25.0% 

na figura A.5.a para 12.5% na figura A.5.b), algumas cores podem ter uma sobreposição ruim 

(verde e ciano), e os aspectos mais homogêneos tendem a obscurecer as anomalias (que podem 

até indicar certa saturação dependendo das cores).  

Vermelho, verde e azul (figura A.5.b) são cores chamativas por coincidirem com o má-

ximo de absorção dos três bastonetes do olho humano, mas é interessante seguir escalas de cor 

com significado físico como escala de calor (figura A.6.a). A escolha da palheta de cores é algo 

muito subjetivo e depende do dado que se procura enfatizar, por exemplo, se a ideia é enfatizar 

que existe uma fronteira de baixa densidade, um volume ocupado médio e algumas regiões 

atípicas pode ser interessante reduzir as faixas limite aos moldes da função de transformação 

na figura A.6.b. Friamente, uma figura de um modelo 3D não depende das etapas de aquisição 

de dados, depende da conclusão que o analista espera que seja evidente. 

Assim como a figura A.5.b, a figura A.6.a não apresenta profundidade, pois as fronteiras 

têm opacidade nula ou muito baixa. Uma vez definida a faixa típica de atenuação da amostra 

nas condições experimentais, é interessante otimizar a visualização modelo de contorno (limite 
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do volume ocupado por ramificações) e de interior (ligado ao volume ocupado pelas paredes). 

Para tanto a melhor estratégia é iniciar a função de transformação próximo à atenuação típica 

do material (definida por um modelo com várias cores como a figura A.5.c para a faixa de 30 

%). A fronteira só se torna bem definida aplicando uma função de opacidade com um pico de 

intensidade (figura A.6.b), preferencialmente um pico coincidente com o início da faixa de 

coloração (figura A.6.c).  

 

Figura A.6. Comparação entre a opacidade e a definição da fronteira do modelo. 

 

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

 

 
(c) 

 



211 

A representação da fronteira passa uma impressão de modelo mais inteiriço, mas exige 

definição de uma opacidade máxima para limitar o brilho da imagem. A figura A.7.a mostra 

uma representação apenas da atenuação com função de transformação focada na representação 

da fronteira, completamente inúteis para a análise de amostras devido à falta de profundidade. 

Com modificações adequadas na escala de contraste a imagem de é possível definir funções de 

transformação com boa resolução sem coloração. O arranjo da figura A.7.b foi otimizado para 

corresponder à faixa de tamanho de poros da microscopia, facilitando tanto a visualização desse 

diâmetro quanto a conectividade da amostra.  

 

Figura A.7. Comparação entre controle e preenchimento com cinza e com cor. 
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Considerando todas as considerações quanto a variabilidade das funções de transforma-

ção sobre as conclusões aferidas, escolheu-se a função representada na figura A.7.c para uso 

nesta tese. A única exceção são os criogéis compósitos, pois a atenuação desproporcionalmente 

com os metais, que ganham cor branca para representar a localização preferencial de partículas 

no seu interior. Apesar do uso de uma única função de transformação para uma população de 

amostras distintas induzir conclusões distintas, a escala de cores permite uma comparação 

abrangente sem a variabilidade causadas pelas ramificações de poro. Ainda assim, todos os 

modelos são representados com uma escala de equivalência entre o cinza e a cor aparente. 

Como discutido na secção 4.1, a perspectiva é bastante problemática. A existência de um 

elemento estrutural heterogêneo por conta de baixa solubilidade do PSC ou compactação du-

rante o congelamento (fenômenos intrínsecos) tem efeito disruptivo sobre a observação. Na 

figura A.8, a amostra utilizada para as análises das figuras A.5, A.6 e A.7 foi girada em dife-

rentes ângulos em relação à rotação ortogonal criando modelos distintos. A análise cautelosa 

do modelo 3D carrega os mesmos problemas da análise cautelosa de uma superfície por mi-

croscopia: por mais bem controlada que seja a síntese haverá imperfeições de diferentes mag-

nitudes, consequentemente, escolher um seguimento homogêneo pode não ser representativo 

do sistema estudado. Podem ser levantadas algumas perguntas ao leitor: Se o texto não infor-

masse, seria possível dizer que se trata do mesmo modelo da figura A.6c? Se trata de uma 

amostra com heterogeneidades bem distribuídas? Escolher uma perspectiva sem mostrar as de-

mais seria uma postura científica? 

Considerando todos os aspectos discutidos até aqui é interessante mostrar duas provas de 

conceito realizadas para comprovar a validade das análises. A primeira comparação envolveu 

uma CG de 2.0 % m/m de GX + 5.0% BSA (Albumina de Soro Sanguíneo Bovino) com uma 

medida através do protocolo das demais amostras de GX + 5.0% AA (mostrado na figura A.9.a) 

e uma medida através do protocolo utilizado para os criogéis de GX na concentração de 1.0 % 

m/m (mostrado na figura A.9.b). Uma alteração de resolução de 2 µm (pixel com 12 µm para 

10 µm) tem um impacto muito significativo sobre o volume não ocupado do modelo. O aspecto 

geral da atenuação não parece mudar muito, dado que se trata da mesma amostra, apenas há a 

diminuição do sinal total que torna estruturas isoladas mais resolvidas espacialmente. 

 



213 

Figura A.8. Efeito da rotação de 90° sobre o eixo ortogonal na visualização do modelo 3D. 

  
  

  
 

O segundo exemplo é um pouco mais complexo, pois envolve a variabilidade do sistema 

todo. Em dias diferentes, duas amostras distintas de CG de HPMC J 2.0 % m/m foram sujeitas 

à protocolos de tomada de dados e transformação aproximadamente iguais, mantendo a resolu-

ção de pixel (12 µm). Os modelos resultantes mostrados na figura A.10 não possuem elementos 

que pudessem dizer pertencer à mesma amostra se não fosse previamente informado. A faixa 

de atenuação foi levemente deslocada (de -1000 até 638 para -900 até 900), de modo que, numa 

escala mais larga as estruturas com densidade semelhante parecem menos densas (figura 

A.10.b). Mas o aumento relativo de 12.5 % na escala de cinza não explica uma diminuição 

relativa de densidade na escala de cor entre 20 e 30 % (1.00/1.125 = 0.88).  

Numa população de amostras feitas no mesmo lote a densidade aparente varia até 10 %, 

isto é, somando os dois efeitos essas duas amostras poderiam ser no caso mais extremo estatis-

ticamente “equivalentes”, mas é uma explicação pouco plausível. Considerando que o material 

inteiriço fosse equivalente a 0.638 cm2.g-1 (acetato de celulose[151]) e aplicando as substituições 

devidas à equação 43 (µágua = 0.55508 e µar =0.49919)[216] se obteria um valor de HU mínimo 

de -1000 e um HU máximo de 1460. Sabendo que na concentração de 2.0 % m/m pelo menos 

97 % do volume do criogel deve ser constituído por ar, variações da porção negativa da escala 

terão um impacto inexpressivo em relação às variações na porção positiva. Provavelmente, o 
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aumento de HU igual a 650 na figura A.10.a para HU igual a 900 na figura A.10.b deve repre-

sentar um aumento efetivo de 38 % da escala de cinza (650/900 = 1.38) que explicaria a perda 

relativa de densidade entre imagens entre 20 e 30 % (1.00/1.38 = 0.72). 

 

Figura A.9. Comparação entre duas medidas feitas para a mesma amostra de CG de GX + BSA 2.0 % m/m, to-

mografia à 4.0 mm de altura. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Não é possível descartar que a figura A.10.a tenha estruturas mais interligadas porque o 

tempo total de leitura de uma chapa tenha sido de 70’’, enquanto para a figura A.10.b a cada 

chapa demorou 40’’ para ser adquirida. Um tempo de leitura maior permite que o arranjo de 

relojoaria controlasse melhor a rotação e que o detector aumentasse a saturação, produzindo 

chapas mais nítidas e reconstruções mais intensas. São relações complicadas, afinal, mesmo 

VOIs vindos do mesmo criogel não possuem parâmetros visuais bem definidos para “reprodu-

tibilidade” apesar dos parâmetros métricos possuírem similitude dentro de um desvio padrão. 

A tabela A.2 mostra a comparação dos valores de morfometria para a figura A.8 e A.9, sobre a 

variabilidade dos dados. A mudança de resolução não altera significativamente os valores de 

espessura (responsável pela área superficial), mas modifica o valor de diâmetro médio de poros 

(a) (b) 
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(responsável pela porosidade). A variação de tempo de tomada de dados não altera significati-

vamente a espessura, mas diminui a resolução do ruído de leitura, confundindo a medida de 

diâmetro de poro e reduzindo a área superficial aparente.  

 

Figura A.10. Comparação entre duas amostras de CG HPMC 2.0 % m/m, em protocolos similares para TRX. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabela A.2. Dados de morfometria para CG de GX + BSA 2.0 % m/m por diferentes tomadas de dado e para di-

ferentes CG de HPMC J 2.0 % m/m pelo mesmo protocolo de aquisição. 

Amostra   ρap φ σ S P 

   kg.cm-3 μm μm m2.g-1 % V/V 

BSA 
12 µm  

24.9 ± 0.6 
42.6 ± 0.4 62.0 ± 0.7 1.18 ± 0.04 96.14 

10 µm  31.4 ± 0.8 58.8 ± 0.2 1.35 ± 0.64 98.54 

HPMC J 
70” [59] 24.5 ± 0 50.0 ± 15.0 67.0 ± 13.7 1.54 ± 0.56 94.72 

40”  [110] 24 ± 1 30.7 ± 0.7 65.0 ± 1.1 0.92 ± 0.02 98.48 

 

O comportamento destacado nesta secção não seria observado se: (i) o formato e o diâ-

metro médio dos poros seguissem uma distribuição estreita; (ii) a matéria-prima possuísse uma 

distribuição de tamanho e densidade estreita; (iii) a dimensão do VOI estivesse na mesma or-

dem de grandeza do diâmetro. Considerando o conjunto das amostras (diferentes resoluções, 

transformações e análises para amostras em moldes, composições e meio precursores distintos) 

(a) (b) 



216 

a TRX não é uma técnica direta de análise e correlação, mas uma ferramenta poderosa de mo-

delagem em engenharia. Na seção a seguir, tenta-se explorar esses aspectos relevantes em en-

genharia com programas mais robustos de análise e simulação (uso mais nobre desta técnica). 

 

3. Comparação entre Softwares de Análise 
 

Foi feito uma nova reconstrução da amostra de GX 2.0% utilizando o software Bucker NRecon 

no formato de cubo com 2.6 mm de aresta da parte superior da chapa (figura 30, correspondente 

ao piso do molde). Essa reconstrução foi um pouco mais fina: faixa de -800 até 800 HU, uma 

(1) suavização gaussiana, cinco (5) correções de artefatos de rotação, e -2.3 de correção de 

sobreposição. Essa nova reconstrução foi considerada necessária para extrair o máximo de in-

formação do modelo no software ThermoAnalytics Avizo, apesar deste programa permitir a 

manipulação da escala de cinza das tomografias. Para facilitar o cálculo, nas capacidades do 

computador (CPU GeForce 1070 4.2 GHz - 8 GB, 16 GB de RAM, GPU 4 x 1.5 GHz e), foi 

definido um cubo com 1 mm3 como VOI ao centro da região reconstruída.  

A figura A.11.a mostra o aspecto do modelo nas condições descritas e a sua transforma-

ção em termos de análise de estruturas conectadas, figura A.11.b. Nesta transformação o bruto 

do volume possui entre 15 e 135 na escala de cinza, que causou que as estruturas na média 

parecessem muito esmaecidas. Ainda assim, é possível notar na figura A.11.a a persistência de 

volumes acima da saturação, provavelmente relacionado à discussão que um volume 100 % 

preenchido teria absorção próxima de 1400 HU. A vantagem da análise de conectividade é que 

não há diferenciação em termos métricos, o volume preenchido é representado como uma série 

de linhas localizadas ao centro da sua espessura, e o encontro de duas ou mais linhas (pontos 

de conexão ou terminação) é substituído por esferas. Desse modo, o volume livre da amostra 

fica mais evidente e um analista poder visualizar a estrutura tridimensional com clareza.  

A análise de poros isolados (figura A.11.c) é o complemento da conectividade, mas é 

calculado independentemente a partir das definições da escala de cinza. É possível definir regi-

ões de transição, ou mais de um material constituinte tanto por ocupação do volume, quanto 

pela manipulação da escala de cinza. Por exemplo, no caso da figura A.10c estabeleceu-se que 

um volume seria vazio apenas se ele fosse igual a 0, parcialmente vazio até 13 e completamente 

preenchido a partir de 50. Nessas condições, os volumes vazios que estivessem separados por 

pelo menos 2 vx com intensidade entre 13 e 50 seriam poros isolados. Apesar de coerente em 

tamanho com as imagens de microscopias, essas condições não permitem a detecção de volu-

mes vazios isolados com até 4 vx de diâmetro, que passam a ser detectados como intervalo de 

separação entre as estruturas.  
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Figura A.11. Modelos 3D gerados no Avizo para o dado bruto (a), estruturas conectadas (b) e poros (c). 
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A quantificação do modelo não é tão simples quanto o Bruker CTAn, sendo necessário 

estabelecer o tamanho do pixel e demais condições de contorno caso a caso no formato de uma 

rotina automatizada. Nessas condições a espessura das paredes de poro é uma construção da 

otimização do modelo de estruturas conectadas (figura A.11.b) sendo quantificados como fi-

bras. Alternativamente a espessura das paredes pode ser calculada invertendo a escala de cinza 

das tomografias e aplicando porosimetria por volumes conexos como da figura A.11.c. Devido 

ao autor desta tese e à falta de um padrão de comparação, os dados de quantificação não foram 

muito coerentes indicando uma porosidade de 68 % contra um volume morto de 75 %, ou seja, 

as condições de separação ocuparam 7 % do volume. A espessura média de paredes atingiu a 

faixa de (5.3 ± 0.3) μm com comprimento de (93 ± 40) μm, o diâmetro médio de poro teve uma 

faixa ampla de (300 ± 180) μm e área superficial atingiu (4.3 ± 0.3) m2.g-1. 

(a) (b) 

(c) 
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O Avizo possui extensões que permitem simular propriedades térmicas, elétricas e fluí-

dicas em regime estacionário, estabelecendo algumas condições de contorno simples. Pareceu 

interessante utilizar o valor de erro de 1x10-5 e estabelecer simulação de fluxo de calor (figuras 

A.12 e A.13) e de passagem de matéria (figuras A.14 e A.15) através do eixo piso-teto da amos-

tra de GX utilizada na morfometria. A ideia era gerar um modelo de superfície por triangulação 

(modelo de “meshing”) e realizar simulações de regime dinâmico em um programa mais ro-

busto como o Comsol Multiphysics, mas não se mostrou possível. Como a superfície dos crio-

géis é irregular e a resolução é muito elevada, programas de simulação de engenharia não con-

seguem reproduzir a superfície como um arquivo CAD.  

 

Figura A.12. Simulação de condução térmica ao longo de CG de GX 2.0% m/m (a) e tensor de temperatura (b). 

  

  

 

A simulação de condução térmica (figura A.12.a) considera que os poros sejam preenchi-

dos por vácuo (isolante térmico ideal) e que as paredes possuam uma condutividade térmica de 

0.1 W.m2.K-1, disposto a uma diferença de temperatura de 50 K. A condutividade nessas con-

dições seria proporcional à conectividade e à densidade do material segundo o diagrama de 

tensor da simulação, figura A.12.b. Ou seja, quanto menor a área elemento estrutural e quanto 

menos conectado for a rede, maior será a variação de temperatura observada.[218] A faixa de 

condutividade térmica escolhida é equiparável à madeira saturada com umidade e a escala de 

temperatura é adequada a faixa de estabilidade térmica de PSC. Aumentando o módulo de con-

dutividade uma ordem de grandeza o gradiente de temperatura praticamente deixa de existir, 

caminhando para um regime de permissividade total. 

(a) (b) 
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Á título de curiosidade também foi feita a simulação aplicando os dados obtidos pelo 

Rafael Dezotti no grupo da profª Denise Petri para condutividade térmica,[158] a figura A.13, 

onde a constante de condutividade do material é 38 mW.m-1.K-1, a condutividade do ar é 25 

mW.m-1.K-1 e a diferença de temperatura aplicada foi de 5 °C (compatível com o máximo ob-

servado no artigo). É um resultado completamente distinto da figura A.12, dado que condutivi-

dade do material e a condutividade do ar são baixos e possuem a mesma ordem de grandeza. 

Nesta simulação as estruturas mais densas, coincidentemente no centro da face de contato, con-

centram o fluxo de calor atingindo o dobro da diferença de temperatura observada. Como existe 

uma diminuição de continuidade ao centro do modelo, o ar passa a conduzir calor e pratica-

mente nenhuma diferença de temperatura é observada na face oposta ao contato. 

 

Figura A.13. Simulação de condução térmica utilizando dados do grupo (a) e tensor de condução de calor (b). 

  

  
 

Durante a reticulação (ΔT = 165 K), um material de densidade 34 kg.m-3 com condutivi-

dade térmica de 38 mW.m-1.K-1 apresenta fluxo de calor máximo de 6.27 mW.mm-1 que seria 

facilmente suprido pela estufa. Contudo, a área de condução de calor é finita em decorrência 

do molde utilizado, por exemplo, uma amostra cúbica de 10 mm de aresta conduzindo pelas 

suas 6 faces permite uma condução máxima de 10.5 µW.mm-3 (0.32 mW.mg-1) enquanto uma 

amostra cúbica de 20 mm permite condução máxima de 2.6 µW.mm-3 (0.8 mW.mg-1). Consi-

derando a razão de aspecto cúbica e a densidade constante, a cada vez que a coluna de material 

aumenta 2x, a condução térmica diminui 4x e a quantidade de material a ser aquecido aumenta 

8x. Como variação de energia livre de reação depende da massa e do tempo, existirá uma con-

dição limite em que a reticulação com CITR não ocorre em um CG em apenas 7 minutos. 

(a) (b) 
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Isto parece indicar que a distribuição de PSC no formato e a distribuição dos poros induz 

zonas de isolamento crítico devido às irregularidades. Essa conclusão é fortalecida com a simu-

lação de passagem de fluido através do VOI, figura A.14.a. A simulação de fluxo considera o 

material incompressível sob uma diferença de pressão de 1 atm, com uma entrada à 2 x105 Pa e 

saída à 1 x105 Pa. Em decorrência do formato e do diâmetro dos poros surge uma faixa crítica 

de pressão necessária para promover a permeação, 14.0 kPa (mínimo da escala de cor), e uma 

faixa máxima de resistência à passagem, 16.4 kPa (máximo da escala de cor). A maior parte do 

volume de CG está sujeita à metade da pressão aplicada, e esse comportamento se mantém 

independentemente das condições de contorno do experimento. Como esperado a resistência ao 

fluxo concentra-se nas proximidades da entrada e nas imediações de poros interconectados (fi-

gura A.14.b), mas ao contrário da condução térmica o fluxo de fluido é heterogêneo e os cami-

nhos preferenciais mudam conforme o volume de passagem.  

 

Figura A.14. Simulação de fluxo de líquido através do CG de GX 2.0 % m/m (a) e linhas de fluxo (b). 

 

 

  

 

Os ensaios mecânicos mostraram que a aplicação de pressão de 2 atm proporcionaria o 

colapso quase total de um monólito na concentração de 2.0 % m/m, visto que o módulo de 

compressão médio é 120 kPa. Mas a simulação de fluxo é ilustrativa do comportamento do 

material, indicando a possibilidade de surgimento de caminhos preferenciais de permeação de 

líquido em decorrência de uma compactação relativa entre as camadas de poros imediatamente 

dispostas a entrada de fluido. À medida que o comprimento da coluna de material aumenta, os 

caminhos preferenciais devem se tornar mais evidentes, até o surgimento de uma barreira à 

permeação. Para tanto, foi feita uma simulação de entrada de matéria se uma extremidade do 

(a) (b) 
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CG fosse colocada em contato com uma solução 1 x10-3 mol.L-1 e a extremidade oposta esti-

vesse em contato com o líquido puro, figura A.15.  

 

Figura A.15. Esquema de simulação de transporte de matéria para os criogéis de GX 2.0 %. 

 
 

  

 

Apesar de a barreira ao transporte de matéria não ser muito elevada, as regiões em ver-

melho da figura A.15.b são equivalentes às linhas vermelhas na figura A.14.b, e a difusão para 

o interior de uma matriz porosa sofre uma limitação brutal contra a direção de passagem. Como 

se trata de uma simulação em regime estacionário com uma fonte e ralo ideal, a fim da conservar 

as condições de contorno, o fluxo de matéria é independente da diferença de concentrações e 

diferencia-se apenas pelo comprimento da coluna de material. Comparando os sistemas das 

figuras A.14 e A.15 conclui-se que mesmo uma matriz microporosa (pouco impedida) necessita 

de mecanismos de passagem direcionada de fluido para ser utilizada eficientemente como filtro. 

Isso justifica o esforço em sintetizar criogéis como membranas, assim seria possível atingir um 

equilíbrio difusivo ao longo de toda a extensão dos poros. 

  

(a) (b) 
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C. Conteúdos Suplementares 
 
 

1. Sistemas Compósitos de Sílica e Titânia 
 

Figura A.16. Ensaio de estabilidade em CG de GX 2.0% m/m em água com diferentes pHs. 
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Figura A.17. Ensaio de estabilidade em CG de GX 2.0 % com 10% mGX em SiO2 em água com diferentes pHs. 
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Figura A.18. Estabilidade em CG de GX 2.0 % com 10% mGX em TiO2 em água com diferentes pHs. 
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Figura A.19. Arranjo experimental dos ensaios de fotólise com os CG de GX 2.0 % com TiO2. 

  

  
 

 

 

 

 

 

Figura A.20. Gráficos de ajuste da velocidade consumo (figura 70) pela cinética de 2ª ordem para a solução de 

(Cr2O7)
2- em pH 1.0 (a) e para a solução de AM (b). 
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Figura A.21. Gráficos de consumo da solução de (Cr2O7)
2- em pH 1.0 (a), ajuste da velocidade de consumo pela 

cinética de 1ª ordem (b) e de 2ª ordem (c). 
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Figura A.22. Fotografias de CG de GX em contato com solução de (Cr2O7)
2- em pH 1.0 ao longo do tempo. 
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Figura A.23. Fotografias de CG de GX carregados com AM após tempo de irradiação UV. 
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2. Sistemas Janus e Multicamadas 
 

Figura A.24. Fotografias da absorção de 10 µm óleo de girassol em amostra CG de GX com TCOS. 

   

   

   

   
 

 

 

 

Figura A.25. Fotografias da absorção de 10 µm óleo de mineral em amostra CG de GX com TCOS. 
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Figura A.26. Fotografias de CG de GX:cPAA 75:25 de 2.0 % m/m separando mistura 2.5:17.5 O:W volume. 

   
 

 

Figura A.27. Fotografias da mistura O:W 50:50 onde CG multicamadas foi colocado seco (a) e molhado (b). 

 

 

 

 

 

 
(a)  (b) 
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3. Sistemas Híbridos de CMC:cPAA 
 

 

Figura A.28. Fotografia de CG de CMC:cPAA 100:0 com 15 mm x 23 mm x 14 mm atinge equilíbrio em água 

deionizada com aprox. 24 mm x 33 mm x 20 mm. Aumento de volume de 4 vezes. 

  

  
 

 

 

 

4. Sistemas HPMC-g-CITR-g-TRIP 
 

Tabela A.3. Constantes físico-químicas dos CG de HPMC K 2.0 % m/m variando a proporção CITR:HIST. 

CITR:HIST  ρ SD G%  ε 

  kg.m-3 gágua/gcriogel % m/m  kPa 

1.0:0.0  26.2 ± 2.0 48.7 ± 5.8 91.3 ± 3.1  136 ± 37 

1.0:0.5  27.6 ± 2.5 50.9 ± 2.2 85.3 ± 3.5  142 ± 32 

1.0:1.0  28.0 ± 2.8 54.5 ± 1.7 71.5 ± 2.4  - 

2.0:0.0  28.8 ± 3.4 50.3 ± 2.1 84.4 ± 0.8  101 ± 33 

2.0:0.5  27.4 ± 2.1 48.7 ± 1.0 84.3 ± 1.9  125 ± 25 

2.0:1.0  28.1 ± 2.1 48.6 ± 1.6 83.5 ± 1.6  - 

2.0:2.0  30.8 ± 1.6 54.5 ± 2.1 70.0 ± 2.3  125 ± 25 

4.0:0.5  34.4 ± 2.6 43.4 ± 1.3 86.3 ± 2.1  82 ± 26 
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Figura A.29. Imagens de MEV de CG de HPMC E 2.0 % m/m de 2 mm de espessura com diferentes % m/m 

TRIP: 0.00 (a); 0.73 % (b); 1.09 % (c); 1.17 % (d); 1.38 % (e); 2.18 (f). 

  

  

  

  200 µm 
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(f) (e) 

(c) (d) 

(a) 



231 

Figura A.30. Integração log-normal do tempo de relaxação T2 da molécula de água imediatamente pós da imer-

são (0 min) e depois do equilíbrio (45 min) para TRIP 0.0 (a), 0.73 (b), 1.09 (c), 1.38 (d) e 2.18 % (e). 
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Figura A.31. Fotografias da adsorção de corante para AM em hidrogel TRIP 0.0% (a) e TRIP 2.18% (b), e para a 

adsorção de RB em hidrogel TRIP 0.0% (c) e TRIP 2.18% (d) após 30 minutos. Fotografias da adsorção de co-

rante para AM em hidrogel TRIP 0.0% (e) e TRIP 1.19% (f) após 24 horas de contato. 

(a) 

 

(b) 

 
  

(c) 

 

(d) 

 
  

(e) 
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Figura A.32. Constantes observadas ao modelo difusional de Weber-Morris para o AM (a) e para a RB (b). 
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D. Dispositivos com Magnetita 
 

Os interesses em utilizar magnetita em um criogel diz respeito a aquisição de magnetização, no 

escopo do grupo da profª Denise F. S. Petri, resposta celular à aplicação de campo magnético 

sobre um material magneto ativo. Nesse sentido, os CG com magnetita utilizando GX possuem 

apelo pela baixa toxicidade, por ser um produto livre de derivados animais, e pela tradição do 

grupo.[112; 219] Produzir membranas de GX com até 1 mm e propriedades magnéticas seria uma 

oportunidade para transformar o foco desta tese de ciência de materiais para um foco em bio-

logia celular.[220] Por outro lado, a Profª Elisa Ortti do Instituto de Química da Universidade 

Federal do Paraná deu a sugestão de utilizar CG carregados com partículas magnéticas como 

agitadores magnéticos de cubetas de reação, apesar de não terem resultados concretos trouxe 

diversos conhecimentos interessantes. 

 

A metodologia de síntese das nanopartículas de Fe3O4 utilizado é simplificada.[219] Em 

um béquer, misturou-se volumes de 100 mL de soluções aquosas de FeCl3 0.10 mol.L-1 e FeCl2 

0.05 mol.L-1. O pH da mistura (≈ 2.0) foi corrigido para pH 10 ou mais com a adição lenta de 

NH4OH(aq) sobre agitação manual vigorosa, passando de castanho para preto. Um processador 

ultrassônico Hielscher UP100H com um sonotrodo MS7 de 130 W.cm-2 foi colocado em con-

tato com solução alcalina em temperatura ambiente por 10 minutos, formando uma coluna de 

sobrenadante límpido e um precipitado de nanopartículas (MAG) com ponto isoelétrico de 6.5. 

Para fim de armazenamento as partículas foram mantidas na solução precursora e mantidas em 

frasco de vidro alcalino à 10 °C por até 6 meses. 

Existem diversas estratégias para lavar as partículas e retirar o excesso de sal no grupo da 

Profª Denise Petri, dependendo de interesses específicos. Devido às técnicas que utilizadas e a 

rota de síntese me parecia adequado retirar o excesso de sobrenadante de síntese substituir por 

água deionizada. Essa solução de MAG era dividida em porções de 30 mL em frascos com 

rosca, congelada e liofilizada com a tampa parcialmente rosqueada. À medida que a sublimação 

progredia NH4Cl(s) (branco) se acumulava na porção superior, interrompendo o processo era 

possível tirar o excesso de sal e convergir os volumes para um único fraco, adicionando mais 

água se necessário. Ao final da sublimação, transferiam-se as partículas para uma placa de Petri 

de PE, destruíam-se eventuais aglomerados, e posicionava-se um ímã de Nd em contato com o 

fundo da placa. Cuidadosamente, utilizava-se o ímã para fazer a separação magnética de qual-

quer sal sobressalente virando a placa ao contrário. A grande vantagem das partículas liofiliza-

das é o prolongamento da vida útil por até 2 anos sem perda de magnetização, figura A.33.a.  
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Foi possível produzir partículas recobertas com sílica por polimerização em emulsão, que 

após 2 anos apresentam as mesmas características de cor e magnetização como recém-sinteti-

zadas, figura A.33.b. Um volume de 90 mL da suspensão de MAG vinda de síntese (200 mL 

de Fe3O4 25 mmol.L-1) e 9 mL de cicloexano foi colocado em um frasco espesso de vidro alca-

lino, o frasco foi aquecido sobre agitação magnética intensa em banho à 60 °C. Após 30 minutos 

de aquecimento, foi adicionado 1 mL de tetraetil ortosilicate (≈ 0.933 g.mL-1, 208.33 g.mol-1) 

gerando uma solução 0.45 mmol.L-1) na fase óleo. A mistura foi mantida sobre agitação e aque-

cimento por 2 horas, as partículas foram separadas magneticamente do meio de reação, suspen-

sas em água deionizada 3 vezes para retirada de sal, transferidas para uma série de placas de 

Petri de PE, e secas em estufa à 60 °C pelo tempo necessário. 

 

Figura A.33. Fotografia das nanopartículas liofilizadas utilizadas para síntese de CG (a) e com recobrimento (b). 

  

A motivação do recobrimento era diminuir a incompatibilidade entre os criogéis e MAG, 

dado que a síntese/reticulação é favorecida em meio ácido que dissolveria as nanopartículas. 

Os protocolos de síntese de nanopartículas recobertas são na maioria incompletos, foram feitos 

três outros testes de protocolo de recobrimento utilizando volumes menores de reagentes: tem-

peratura ambiente, nanopartículas suspensas em água, sem adição de cicloexano. Não era espe-

rado conseguir um protocolo de síntese de partículas que fossem estáveis em uma placa de Petri 

fora de dessecador por mais de 18 meses de pandemia. Tanto que não foi feita a caracterização 

das partículas recobertas, mesmo o uso foi restrito a alguns poucos sistemas que precisariam 

aguentar pH e forças de cisalhamento extremos para sua escala de tamanho. 

É interessante adicionar MAG antes do PSC em solução, de modo que o aumento de 

viscosidade não impeça a suspensão “homogênea”. Os PSC carregados competem por água de 

(a) (b) 
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solvatação com a partícula, MAG tende a migrar para o espaço entre cadeias em fuga da solu-

ção, do contato direto, e a correção de pH do gel de PSC é possível sem observar sinal de 

dissolução de Fe3+. As propriedades magnéticas tornam-se perceptíveis a partir de 10 % em 

massa relativa de PSC, mas o magnetismo é útil para induzir movimento em um CG intumes-

cido pela aplicação de campo apenas a partir de 50 % (1.0 g.L-1). Isto justificou a síntese de 

amostras no molde de 7 mm de CG de GX 2.0 % + MAG 0.2 % e GX 2.0 % + MAG 1.0 % 

como ensaio de aplicação, mostradas na figura A.34. 

 

Figura A.34. Fotografia e chapa de TRX de CG cujo gel precursor de GX 2.0 % m/m foi adicionado 10 % 

m/mGX (a) ou 50 % m/mGX (b) de nanopartículas de Fe3O4. 

 

 

 

 

(a)  

 

(b) 

 

Os sistemas de PSC com MAG são um desafio que o autor desta tese tenta desenvolver 

desde 2014,29  ainda na iniciação científica, e sucessivamente se mostrando pouco instável ou 

pouco compatível. Basicamente, as nanopartículas de Fe3O4 como óxidos de metal não oxidado 

(“espinélio invertido” 2:1 de Fe3+:Fe2+) possui síntese e estabilidade em soluções com pH al-

calino (meio redutor), enquanto a reticulação com CITR é estável em meio ácido (meio oxi-

dante). As soluções de PSC na faixa de trabalho impõem viscosidade muito para manter as 

partículas suspensas, ou viscosidade elevada demais para alinhamento das partículas ao campo 

aplicado. Os CG de PSC impõe uma barreira de difusão muito elevada e poucos grupos dispo-

níveis para a síntese in situ das nanopartículas. O que é mostrado nessa secção é a parcela bem-

 
29 Á exemplo do caderno de laboratório me pareceu adequado liberar um link de consulta para os relatórios de 

iniciação científica e de doutorado. 
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sucedida desses experimentos e as respectivas metodologias utilizadas para sua síntese como 

mostra o teor de todo o texto. 

O método de síntese de partículas por cavitação não é um processo bem controlado devido 

a dissipação heterogênea de energia sobre o volume, a lavagem e liofilização apenas acentuam 

o efeito. Como é visível nas figuras A.34.a e A.34.b, MAG possui uma distribuição de tamanho 

pouco homogênea e contraste entre a fase carbônica e a fase magnética bem acentuada, desta-

cando-se em relação às amostras com TiO2 (figura 68). Esse efeito ocorre não apenas pela di-

ferença de massas atômicas, mas pela diferença de carga efetiva que favorece a repulsão do 

Fe3O4 ao longo das paredes de poro de GX, causando a melhora de homogeneização induzida 

pelo aumento da concentração.  A melhor estratégia para estreitar essa distribuição é a retirada 

de alíquotas de mesmo volume de uma suspensão concentrada de MAG em tampão levemente 

alcalino, controlando o tempo e altura de retirada numa coluna de sedimentação.  

Parte da execução do conceito de “engenharia de criogéis” é a capacidade de posicionar 

espacialmente géis precursores com composições distintas, de modo a criar materiais funcionais 

pela contribuição das diferentes porções. Os géis de GX são perfeitos para tal aplicação devido 

à alta viscosidade estática e baixa viscosidade dinâmica na faixa de concentração do trabalho, 

sendo possível injetar em camadas na temperatura ambiente. Essa ideia foi utilizada no preparo 

das amostras representadas na figura A.35, em que um gel de GX 2.0 % m/m contendo 10 ou 

50 % da massa em polímero em Fe3O4 foi cuidadosamente injetado em moldes com gel de GX 

2.0 % sem partículas. Como o processo é manual as camadas foram irregulares, mas a impres-

são de géis de GX é bastante explorado, principalmente no grupo do Prof. João Mano na Uni-

versidade de Aveiro. 

Figura A.35. Fotografia de CG mistos de GX 2.0 % m/m e GX 2.0 % + MAG feito em moldes quadrados (a), 

cilíndricos de 10 mm (b) e como membranas de 1 mm (c). 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
 

Essas amostras “mistas” de GX 2.0 % e GX 2.0 % + MAG possuem uma quantificação 

complexa por TRX, na medida que o Fe aumenta muito a absorção. Quando se compara VOIs 

de um material contínuo de GX + MAG (figura A.39) com o material misto correspondente 

(figura A.37) na mesma escala de cor surgem problemas de continuidade. As fronteiras entre 
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de composição podem ser vistas, entretanto, uma carga baixa gera uma confusão pela concen-

tração de anomalias enquanto uma carga elevada destrói a linearidade de atenuação. 

 

Figura A.36. Modelos 3D vindos de TRX de CG de GX 2.0 % m/m + 10 % m/m (a) e 50 % m/m (b) de nanopar-

tículas de Fe3O4. 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
(a)  (b) 

 

Apesar de se tratar do mesmo gel precursor de GX + MAG, a criação de materiais mistos 

exige regular a atenuação forçando a saturação da porção com MAG (dominância do azul) para 

permitir a visualização da porção carbônica. Isso gera um impacto gigantesco sobre a quantifi-

cação do material como é visível nos dados da tabela A.3, principalmente para a concentração 
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de 10% que na perspectiva do modelo é mais heterogêneo (zonas de concentração de nanopar-

tículas somadas às junções de paredes). O método de injeção de gel não permite a medição de 

volume adicionado com composição específica, somado a deformações volumétricas induzidas 

pelas partículas (figuras A.34.b e A.37.b) limitam a capacidade em determinar densidade apa-

rente, portanto, a tabela A.4 reporta a densidade de objeto (SVOI/VVOI). 

 

 

Figura A.37. Modelos 3D vindos de criogéis “mistos” de GX 2.0 % m/m e 10 % m/m (a) ou 50% m/m (b) em 

nanopartículas de Fe3O4. 

 

 

 

 

 

 

 
  

(a)  (b) 

 

Os resultados da quantificação dos sistemas mistos mostram que a adição de contrastantes 

de atenuação não é um procedimento trivial em uma fase sólida, onde os átomos pesados não 

possuem necessariamente distribuição uniforme. As amostras feitas das mesmas soluções pre-

cursoras, no mesmo lote de síntese, com tomada de dados e transformação num mesmo dia, 

ainda assim a simples análise de uma porção com contrastante (GX + MAG) com uma porção 
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sem contrastante (GX) gera constantes morfométricas fora do desvio padrão dos equivalentes 

inteiriços. Da série analisada na tabela A.4 parece indicar de modo robusto que a definição da 

máxima intensidade de atenuação controla a quantificação e talvez não se relacione com a mi-

croscopia (figura A.38), como discutido ao longo do texto e da secção B do apêndice.  

 

Figura A.38. Imagens de MEV de CG de GX 2.0 % m/m + 0.2 % m/m MAG. 

  

 200 µm  50 µm 
 

Tabela A.4. Dados de morfometria dos CG compósitos e mistos de GX + MAG. 

Amostra  ρap φ σ SVOI/VVOI  P 

  kg.cm-3 μm μm 1/mm  % V/V 

10 %  25 ± 1 71.5 ± 1.8 28.9 ± 1.3 23.3 ± 1.6  96.46 

50 %  40 ± 2 75.0 ± 1.4 30.6 ± 1.0 21.3 ± 5.4  95.54 

GX + 10 %  - 94.9 ± 5.3 35.1 ± 2.5 17.9 ± 1.3  96.20 

GX’  - 97.2 ± 5.7 33.1 ± 3.2 15.3 ± 2.2  92.60 

GX + 50 %  - 77.3 ± 3.4 30.1 ± 1.0 20.1 ± 0.7  94.93 

GX’’  - 74.2 ± 5.4 24.1 ± 1.5 27.3 ± 1.5  97.44 

 

A implementação de metodologias de análise de materiais mistos é uma etapa na síntese 

e da caracterização de dispositivos baseados em criogéis. Os “peixinhos” (CG que imitam a 

funcionalidade de agitadores magnéticos comerciais de teflon) foram produzidos de diferentes 

formas: a adição de um pedaço de arame de aço nos moldes cilíndricos de 5 mm, de injeção de 

gel de GX 2.0 % + MAG 50 % numa coluna de gel de GX 2.0 % (figura A.39.a), e com a 

inserção de um pedaço de membrana de GX 2.0 % + MAG 100 % com 2 mm x 6 mm x 1 mm 

no gel de GX 2.0 % (figura A.39.b). Entretanto, os agitadores com maior longevidade e de 

reprodutibilidade foram feitos com a colocação de um pedaço de manta magnética de borracha 

de 2 mm x 6 mm, que conseguem suportar 150 rpm, 8 h/dia por 2 meses. 
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Figura A.39. Proposta de dispositivos utilizando síntese planejada de criogéis. 

  
(a) (b) 

 

Independentemente da estratégia de síntese, o CG seco com pelo menos 1 g.L-1 de MAG 

consegue girar em decorrência do campo aplicado por um agitador, mas o CG molhado dificil-

mente gira devido aos fenômenos relacionados ao intumescimento. Como a massa do CG au-

menta 50 vezes em meio aquoso, a lógica aponta uma concentração crítica de 100 g.L-1 de MAG 

para induzir rotação. Contudo, a síntese de membranas de GX 2.0 % com 100 g.L-1 de MAG 

(figura A.39.b) não gerou materiais capazes de agitar em solução, isso motivou o recobrimento 

da membrana magnética com uma solução de 50 g.L-1 de PS em tolueno. Protegidas do intu-

mescimento as membranas conseguem agir como um agitador em água, apesar de o método de 

recobrimento estar sujeito ao aprisionamento de ar (as membranas boiam) e ter um tempo de 

vida limitado (o atrito e intumescimento parciais rompem o filme). 

Provavelmente as paredes de PSC intumescidas são plásticas, de modo que, as partículas 

conseguem dissipar a força magnética por movimentos de pouca extensão, incapazes de gerar 

rotação. Neste sentido, o sucesso da manta de borracha imantada em relação aos demais parece 

estar relacionado à densidade maior que a água (aumenta a densidade do dispositivo, estabili-

zando a rotação), à quantidade de partículas alinhadas (maior força de arraste quando disposta 

ao campo do agitador magnético), e ao aprisionamento das partículas (transferência de toda a 

força magnética para o material). Essas mantas imantadas (utilizadas para confecção de ímãs 

de geladeira) são muito resistentes, não liberando Fe3+ em contato com solução de HCl 10 % 

v/v por uma semana, resistindo a 165 °C por 10 minutos, e recuperando a magnetização em 

contato indireto (contra uma placa de Petri) com ímã de Nd por 5 minutos. 

O grande fator limitante da aplicação destes agitadores é a barreira difusiva de solução 

para o interior dos poros. Por exemplo, um CG de GX imerso em solução de AM sem agitação 

apresenta uma taxa de difusão de corante isotônica de ≈ 1 mm.h-1. Entretanto, utilizando o CG 

como rotor a taxa de difusão cai para valores muito baixos, pois a face do material sujeita a 

empurrar a solução é saturada rapidamente com AM e impede a entrada de moléculas para o 

interior. A difusão é elevada apenas se o trabalho de passagem de solução for baixo, a agitação 
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é eficiente apenas se o trabalho de passagem do material for elevado. Esta é uma conclusão 

razoável considerando a ausência de agitadores magnéticos porosos comerciais, suportes efici-

entes para catalizadores são sempre colunas estáticas. 

O designe de um peixinho funcional é de uma membrana com duas camadas: um rotor 

(material magnético com razão de aspecto largura: comprimento entre 1:5 e 1:10 que suporte 

atrito hidrodinâmico) e uma camada funcionalizada (material com poros de diâmetro entre 100 

e 200 µm abertos em direção a pelo menos 1 cm de diâmetro. Construindo um dispositivo nessas 

condições o contato do sólido com a solução se dá no eixo ortogonal à agitação, consequente-

mente a saturação da superfície não é possível e a área superficial pode ser acessada com maior 

facilidade. Um rotor eficiente agita uma coluna de líquido com 4 a 6 vezes sua altura, no caso 

de um agitador “linear” (com área transversal muito baixa como agitadores de voltametria cí-

clica) o arraste hidrodinâmico é compensado com alta rotação. 
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E. Perspectivas 
 

A pergunta fundamental do projeto foi: “Seria possível estabelecer correlações gerais entre as 

propriedades de um sólido poroso e as propriedades dos respectivos polissacarídeos precur-

sores?”. Não é um questionamento inédito, diversos artigos salientam que o processo de síntese 

determina a estrutura independentemente da matéria-prima,[34; 41; 68; 88]  devido à presença de 

água.[47] Consequentemente, ao longo da pesquisa a pergunta fundamental evoluiu para: “Con-

trolando as condições suficientemente bem, seria possível produzir um material de qualquer 

composição e formato desejado?”. 

Motivações amplas exigem conhecimentos interdisciplinares e muitas ferramentas de in-

vestigação complementares. Para tanto, este trabalho apresentou a descrição das macromolécu-

las, das matrizes porosas e das técnicas mais relevantes para seu estudo. Esse núcleo de carac-

terização dos materiais foi complementado com a proposição da aplicação dos sólidos em ad-

sorção e em separação de componentes de uma mistura. Quando necessário, foram apresentados 

os fundamentos físico-químicos necessários à compreensão dos resultados obtidos em uma 

abordagem ampla sobre a metodologia e a relevância dos resultados apresentados, incluindo 

acesso a fotos, relatórios e ao caderno de protocolos. 

O campo de pesquisa em sólidos porosos é de inegável interesse industrial, mas ele está 

restrito à capacidade de utilizarmos a área superficial para uma aplicação desejada (utilizar a 

menor quantidade de analito, com a maior reprodutibilidade, reciclando o material o maior nú-

mero de vezes possível). Mesmo aumentando a concentração e adicionando carga de reforço 

para melhorar a resposta mecânica, os polímeros tendem a produzir materiais mais macios do 

que equivalentes inorgânicos em relação à sua densidade.[31; 41] A vantagem dos polímeros é a 

diversidade química e a especificidade sítio específica dos materiais com um preço competitivo, 

isso compensa a necessidade de substituição em muitos casos.[212] 

Polissacarídeos, como moléculas primárias de reserva energética serão decompostos por 

fungos e por bactérias nas condições adequadas de temperatura e de umidade.[1; 5] O grande 

apelo de uma matriz porosa de polissacarídeo seria o desenvolvimento de materiais virtual-

mente atóxicos e livres de derivados de petróleo: espumas seletivas a contaminantes específi-

cos, implantes para regeneração de tecidos, suportes de enzimas. Qualquer aplicação que en-

volva condições brandas o suficiente para as ligações glicosídicas suportarem e um valor agre-

gado condizente com o custo de considerável de síntese/reciclagem.  
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Uma grande parte dos polissacarídeos é hidrocoloide e pode ser utilizado com bastante 

simplicidade em impressoras 3D de gel, criando matrizes porosas em qualquer formato desejá-

vel com a adição de uma molécula fotossensível (como TiO2) ou um poliácido orgânico (como 

o ácido succínico).[213] Está bem descrito a produção de estruturas tão complexas quanto as 

mostradas na figura A.40, exploradas manualmente no conceito de “engenharia de criogéis”, 

produzindo materiais para diferenciação celular, muitas vezes inserindo a própria célula durante 

a impressão em gel do material.[214] 

  
Figura A.40. Esquema de diversificação da complexidade dos materiais porosos com duas composições. 

 

No que concerne os sistemas abordados neste trabalho seria desejável compreender me-

lhor dois tópicos: (i) A interação entre dois polieletrólitos de mesma carga e ponto isoelétrico 

significativamente distinto, ao modelo dos híbridos CMC:cPAA. (ii) A localização de uma 

carga inorgânica em relação às paredes do poro (preso, intercalado ou superficial), em relação 

a partículas-modelo monodispersas. São tópicos extensos em questão de controle de variáveis 

e tem maior interesse em relação as ciências básicas, relacionando-se diretamente com a dispo-

nibilidade de grupos funcionais na superfície dos poros. A disponibilidade de grupos é funda-

mental para a compreensão do mecanismo de adsorção e a da modificação da superfície.  

Provavelmente o ponto mais fraco desta tese seja a ausência de um estudo que se resuma 

na “convergência dos fenômenos de interface na estrutura e propriedade da matriz porosa”. 

A sugestão de trabalhos futuros é:  

(i) Utilizar as membranas para funcionalização (grafitização, síntese in situ de partículas, 

ou fixação de enzimas) criando catalisadores reutilizáveis.  

(ii) Complementar o estudo dos sistemas compósitos de polissacarídeos com nanopartí-

culas de magnetita que foram trabalhados de forma incompleta quanto a estrutura e aplicações. 

(iii) Escalonar a síntese de membranas para a síntese de mantas e outros dispositivos de 

filtração, que aproveitem melhor sua barreira de difusão. 
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