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Resumo: Neste trabalho foram preparados e caracterizados polímeros a base de glicerol, ácido cítrico e succínico, em 
três diferentes proporções para avaliação do efeito da concentração dos ácidos succínico nas propriedades do material. 
Os polímeros foram obtidos através de reação de policondensação entre o poliol e os poliácidos sendo caracterizados 
por difratometria de raios-X (DRX), espectroscopia de infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), 
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os materiais produzidos são 
poliésteres amorfos, com propriedades térmicas e morfológicas alteradas a depender da concentração do ácido 
succínico. 
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EFFECT OF SUCCINIC ACID CONCENTRATION IN POLY (GLYCEROL 
CITRATE/SUCCINATE) PROPERTIES 

 
Abstract: In this work were prepared and characterized polymer based on glycerol, citric and succinic acid, in three 
different ratios to evaluate the effect of succinic acid concentration in materials properties. The polymers were obtained 
by polycondensation reaction between polyol and polyacids, and were characterized by X-ray diffraction (XRD), 
infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), scanning differential calorimetry (DSC), scanning 
electron microscopy (SEM). The materials are amorphous polyesteres and its thermical and morphological properties 
change depending on the succinic acid concentration.  
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Introdução  

 

Atualmente, a sociedade vem sofrendo com a poluição que os plástico convencionais têm 

causado e mesmo os esforços para aumento de reciclagem não são suficientes para impedir o grande 

acúmulo que seu descarte tem causado [1]. A não biodegradabilidade destes polímeros é o principal 

responsável por esse acúmulo e o resultado disso um crescente aumento na demanda e no 

desenvolvimento de biopolímeros e materiais biodegradáveis em substituição aos polímeros 

sintéticos não-biodegradáveis [2,3]. 

A maioria dos biopolímeros e polímeros sintéticos biodegradáveis contêm grupos 

hidrolisáveis, como –O– e –N–, ao longo de suas cadeias principais. O que destaca o 

desenvolvimento de poliésteres biodegradáveis tanto de rotas microbiológicas, como polilactatos e 
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polihidroxialcanoatos, quando sintéticas, como poli(butileno succinato) (PBS), poli(butileno 

succinato adipato) (PBSA), poli(butileno adipato tereftalato) (PBAT) [2-5]. 

Este trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar poliésteres a base de glicerol, ácido 

cítrico e ácido succínico, através de reação auto-catalisada, em três diferentes proporções, avaliando 

o efeito da concentração do ácido succínico nas propriedades do material. 

   

Experimental  

 

Os polímeros foram produzidos pela reação de policondensação na qual o glicerol reage com 

os ácidos cítrico e succínico seguindo procedimento estabelecido anteriormente. Nele, os 

monômeros são adicionados em um balão com três saídas e fundo redondo na proporção 

glicerol/ácidos de 1:1,5. A mistura reacional é aquecida, sob agitação e atmosfera inerte, a uma 

temperatura de 160ºC, para homogeneização da mistura, seguido do resfriamento a uma 

temperatura de 145-150º e sendo então mantida por uma hora. Após o referido tempo, o polímero é 

retirado do balão e colocado num dessecador. Foram testadas três diferentes proporções entre os 

ácidos cítrico/succínico dando origem a série denominada PGCSU (Tabela 1). Além dos polímeros 

da série PGCSU, foi preparado, utilizando mesma metodologia, o poli(glicerol citrato) (PGC) no 

intuito de melhor avaliar o efeito da adição do ácido ao novo material. 

 

Tabela 1 – Nomeclatura e proporções dos polímeros da série PGCSU 

Proporção molar 
Glicerol Ácido Cítrico Ácido Succínico 

PGCSU I 1 1 0,5 
PGCSU II 1 0,75 0,75 
PGCSU III 1 0,5 1 

 

Resultados e Discussão 

 

O poli(glicerol citrato) (PGC), Fig. 1, é um polímero transparente, apresentando altíssima 

viscosidade, uma vez que quebra quando submetido a uma flexão, além de ser bastante aderente. Os 

polímeros da série PGCSU (Fig. 1) possuem aspecto semelhante ao PGC, sendo aderentes e rígidos, 

mas tendo a transparência e a flexibilidade alterada com o aumento da concentração de ácido 

succínico deixando o polímero com coloração mais leitosa e flexível. Quando deixado fora do 

dessecador a viscosidade do polímero diminui gradativamente, sugerindo possível absorção de 
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umidade, seguida da degradação por hidrólise das cadeias. A estabilidade dos polímeros fora do 

dessecador foi proporcional a quantidade de ácido succínico.  

 
Figura 1 – Fotografias dos poliésteres produzidos 

 

Os difratogramas de raios-x (Fig. 2) mostram que os polímeros da série PGCSU são amorfos 

e apresentam o mesmo perfil que o PGC, com halos amorfos em 22 e 38°. O acréscimo do ácido 

succínico contribui com o aumento da intensidade do primeiro halo em relação ao segundo, 

provavelmente relacionado a algum aumento na organização das cadeias. 
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Figura 2 – Difratogramas de raios-X dos polímeros PGC e da série PGCSU 

 

 Através da análise dos espectros de infravermelho foi possível observar a formação do 

grupamento éster principalmente pelas bandas em 1115 e 1050 cm-1, referente ao estiramento C-O 

de éster, bastante evidente nos polímeros PGCSU I e II. A banda associada a estiramento C=O de 

éster (1750-1735 cm-1), assim como no PGC, está sobreposta ao estiramento C=O de ácidos (1730-

1700 cm-1). A maior intensidade das bandas de ácido em relação a éster pode estar associada ao 

fato da hidroxila do glicerol reagir preferencialmente com a hidroxila do ácido succínico deixando a 

maior parte das carboxilas do ácido cítrico sem reagir. Esse fato pode também ser confirmado, com 

PGC                   PGCSU I          PGCSU II        PGCSU III 
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ajuda da análise de DSC abaixo, pela presença de ácido cítrico não reagido, principalmente no 

PGCSU III, que apresenta a banda de estiramento C-O de ácido (1170 cm-1) muito maior que o 

estiramento C-O de éster. Outra banda presente no poliéster PGCSU está relacionada com 

estiramento O-H em 3400-2400 cm-1. 
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Figura 3 – Espectros de infravermelho dos poliésteres PGC e da série PGCSU 

 

 O acréscimo do ácido succínico melhorou a estabilidade térmica dos poliésteres em relação 

ao PGC, apresentando perfil bastante semelhante entre o PGCSU I e II e pouco melhor para o 

PGCSU III, conservando a presença dos quatro eventos, facilmente observado na DTG (Fig. 4). 

O PGC apresentou valores de mínimo em aproximadamente em 210, 250, 320 e 400°C. A 

comparação do PGC com os poliésteres PGCSU I e II, permite observar a permanência dos dois 

primeiro eventos associados a degradação de ácido cítrico não reagido e quebra de ligações de 

ácidos cítricos, respectivamente, diminuição do terceiro evento, sugerindo relação com ligações 

envolvendo ácido cítrico e aumento da intensidade seguido do leve deslocamento para temperaturas 

mais elevadas do último evento, indicando que a degradação das ligações do ácido succínico 

ocorrem em um evento a temperaturas superiores à degradação do poliéster com ácido cítrico. 

Esses resultados se confirmam quando se analisa o PGCSU III que apresenta mais 

definidamente, apenas dois eventos, o primeiro associado ao ácido cítrico não reagido e o último 

com mínimo em 430 indicando degradação principalmente das ligações do ácido succínico na 

cadeia polimérica. 
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Figura 4 – Termogramas e derivada dos termogramas dos poliésteres PGC e da série PGCSU 

 Os poliésteres da série PGCSU apresentam eventos térmicos referentes à evaporação da 

água até 120°C e fusão do ácido cítrico não reagido, presente em maior quantidade no PGCSU III, 

em 155°C. Com relação aos eventos de degradação do material a análise de DSC confirma o que foi 

mostrado pela TGA, tanto pelo fato dos poliésteres PGCSU I e II apresentarem perfil mais 

semelhante ao PGC, quando no que se refere ao aumento da área do pico com vértice em 

aproximadamente 400°C, a medida que a concentração de ácido succínico aumenta. 
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Figura 5 – Curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) dos poliésteres PGC e da série PGCSU 

Através da análise das micrografias da superfície dos poliésteres obtidos por MEV 

observou-se que as superfícies dos poliésteres apresentaram-se lisas, com rugosidades 

possivelmente associada à sua alta viscosidade. O acréscimo de ácido succínico contribuiu para o 

surgimento de regiões mais ásperas nas superfícies, principalmente no PGCSU III. Além disso, 

podem-se ver alguns aglomerados associados ao ácido cítrico não reagido, com mais destaque para 

o PGC e o PGCSU III. 
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Figura 6 – Micrografias obtidas por MEV, (a) PGC x240, (b) PGCSU I x200, (c) PGCSU II x200, (d) 

PGCSU III x200 

Conclusões  

 Os resultados mostram que os materiais produzidos são poliésteres. O acréscimo do ácido 

succínico não modifica a cristalinidade do poliéster, que permanece amorfo para as três proporções 

estudadas, tendo apenas leve aumento no primeiro halo em 22º em relação ao segundo em 38º. Por 

outro lado, a resistência térmica foi aumentada com o acréscimo do ácido succínico, assim como a 

estabilidade do material quando mantido fora do dessecador. A superfície do material também é 

alterada mudando de lisa para áspera quando a concentração de ácido succínico é maior. 
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