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Resumo: Este trabalho apresenta resultados de ressonância magnética nuclear da distribuição continua do tempo de 

relaxação spin-spin (T2) do 
1
H e condutividade A.C. de filmes bioploliméricos de pectina de maçã plastificados com 

glicerol e adicionado de ácido acético. A distribuição continua mostrou a presença de três componentes para o tempo de 

relaxação spin-spin (T2). As duas componentes na região de tempo curto estão associadas a prótons da cadeia do 

polímero da pectina e a componente obtida na região de tempo longo pode ser associada a prótons do glicerol. Os 

valores obtidos para a condutividade aumentam com a concentração de glicerol atingindo 7.9 x 10
-4

 S cm
-1

 para a 

amostra com 3.0 g de glicerol na temperatura de 83 
o
C. O comportamento da energia de ativação e da distribuição 

continua de T2 indicam um aumento da mobilidade do próton devido a modificação estrutural causada pela adição de 

glicerol.  
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Time domain NMR and conductivity study of apple pectin biopolymers 

 

 
Abstract: This communication presents results of 

1
H nuclear magnetic resonance of continuous distributions of spin-

spin relaxation time (T2) and A.C. conductivity of apple pectin biopolymers plasticized with glycerol and containing 

acetic acid. The continuous distributions reveals up to three components of spin-spin relaxation times (T2). The two 

short T2 components were associated with protons of pectin polymer chain and the longer T2 can be attributed with the 

protons of the glycerol. The conductivity values increase with glycerol concentration with maximum at 7.9 x 10
-4

 S cm
-1

 

for sample with 3.0 g of glycerol at 83 
o
C. The behavior of activation energy and T2 continuous distribution indicate an 

increase of proton mobility due the structural changes caused by glycerol addition.  
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Introdução  
 

Os polímeros biodegradáveis têm despertado um grande interesse, pois representam uma 

alternativa real para substituir os polímeros não biodegradáveis em aplicações de curto prazo [1]. 

As pesquisas com polímeros biodegradáveis tiveram inicio em 1960 [2], desde então continuaram 

ganhando importância e destaque na área de materiais seja sob o ponto de vista ambiental ou 

científico.  

Polímeros biodegradáveis são aqueles que sofrem cisão em cadeia, induzida por 

microrganismos, em condições específicas de pH, umidade, oxigenação e presença de metais, 

levando a uma completa mineralização [3]. As características mais interessantes destes polímeros 

são: funcionalidades químicas variadas, abundância natural, biocompatibilidade, ausência de 

componentes tóxicos durante a sua obtenção, em muitos casos seu baixo custo [4]. Um bom 

exemplo do exposto acima são os polissacarídeos, como a pectina de maçã. 
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A pectina foi descoberta em 1825 na França e recebeu esse nome devido ao vocábulo grego 

Pektos, que quer dizer rígido, fazendo referência á sua principal característica: conferir consistência. 

A pectina é um polissacarídeo ramificado constituído principalmente de ácido galacturónico, 

ramnose, arabinose e galactose. Sendo um dos principais componentes da parede celular das 

plantas, vegetais e frutos e o principal componente da lamela média, isto é, uma membrana formada 

durante a telófase da divisão celular, utilizada como um cimento, unindo as células dos vegetais 

entre si. Estruturalmente a pectina possui moléculas constituídas por uma cadeia principal linear de 

monômeros ácido galacturônico unidos entre si por ligações glicosídicas, sendo que parte destas 

unidades apresenta-se parcialmente esterificadas com grupos metoxilas (-OCH3), formando o ácido 

poligalacturônico, ou grupos livres de ácidos. As principais fontes para a produção comercial são os 

resíduos das indústrias de suco de maçã e de citros, sendo que no Brasil somente esta última é 

utilizada [5,6].  

Para ser utilizado como eletrólito, o polímero deve ter caráter amorfo, capacidade de 

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

resistência mecânica e possibilidade de formar filmes ou pastilhas [7]. Os valores de condutividade 

iônica para os eletrólitos sólidos a base de polímeros aumentam até um valor limite conforme 

ocorre a inserção de íons. A fim de melhorar ainda mais a condutividade é comum utilizar-se de 

plastificantes como o glicerol, já que este aumenta a mobilidade dos íons e diminui a temperatura de 

transição vítrea (Tg) do polímero. O glicerol também permite maior flexibilidade e movimentação 

das cadeias do polímero [8]. 

Neste trabalho são apresentados resultados de ressonância magnética nuclear (NMR) no 

domínio do tempo através da distribuição continua para o tempo de relaxação spin-spin (T2) e 

condutividade A.C. dos filmes de pectina de maçã. 

 

Experimental  
 

Materiais 

 

Os filmes de pectina de maçã foram preparados a partir de pectina de maçã, CH3COOH / 

Acido acético P.A., como fonte de portadores de carga e glicerol, como plastificante. O pó de 

pectina comercial foi dissolvido em água Milli-Q com agitação magnética e temperatura constante 

de 50 ºC. Posteriormente, foram adicionados o ácido acético e o glicerol a esta solução, retornando 

a agitação e aquecimento por mais alguns minutos. As quantidades de plastificante e ácido foram 

variadas. Os filmes foram secos em estufa e armazenados em dessecador.  

 

Ressonância Magnética Nuclear 

 

O experimento de RMN do 
1
H foi realizado com o espectrômetro pulsado de RMN KEA-2 

400 (Magritek) operando na frequência de 20 MHz e amostras a temperatura ambiente. O tempo de 

relaxação spin-spin (T2) foi obtido utilizando a sequência de pulso CPMG [9,10]. A distribuição 

continua de T2 das amostras foram obtidas através da aplicação do algoritmo NNLS (Non Negative 

Least Square) [11] sobre o decaimento da curva de relaxação.  

 

Espectroscopia de Impedância 

 

As medidas da impedância complexa das células (amostra + eletrodos) em função da 

frequência foram obtidas utilizando um Analisador de Impedância – HP 4192A na faixa de 

frequência de 6 a 13 MHz, com um sinal senoidal de excitação de 100 mV. Os parâmetros medidos, 

Módulo |Z|, Fase  e Frequência f, foram medidos utilizando a configuração de dois pontos. Os 

dados foram transferidos para um computador através de uma interface GPIB. A amostra foi fixada 
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por compressão entre dois eletrodos paralelos, simétricos e de aço inox. Os filmes foram cortados 

em formato cilíndrico de espessura entre 0.3 a 0.6 mm e diâmetro de 13.7 a 15.0 mm. O conjunto 

foi inserido em um forno de temperatura controlada. As medidas foram realizadas entre a 

temperatura ambiente (23 a 27 
o
C) até 83 

o
C.  

 

Resultados e Discussão  
 

A Fig. 1 ilustra os resultados da distribuição continua para o tempo de relaxação spin-spin 

(T2) dos filmes de pectina em função da concentração de glicerol (base 0.0, 0.5, 1.0 e 3.0 g) e de 

uma amostra de glicerol puro. Tempos curtos de T2 estão associados à baixa mobilidade do próton, 

e tempos longos de T2 estão associados a prótons de maior mobilidade. A distribuição continua do 

filme de pectina (PG 3g) revelou a presença de três componentes para T2 em 0.05, 0.23 e 5.50 ms. 

A mostra sem glicerol (P base) apresentou duas componentes 0.055 e 0.15 ms. O glicerol puro 

apresentou uma única componente em 17 ms. Estes resultados indicam que as duas componentes (1 

e 2) na região de tempo curto podem ser associadas a prótons da cadeia do polímero da pectina e a 

componente 3 na região de tempos longos pode ser atribuída a prótons do glicerol responsável pelo 

processo de condução. Com o aumento da concentração de glicerol nos filmes de pectina foi 

possível verificar um deslocamento da componente 2 para tempos mais longos e a formação da 

componente 3 em amostras com maior concentração de glicerol, o que sugere um aumento da 

mobilidade protônica nos filmes de pectina.   
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Figura 1 - Distribuição do tempo de relaxação spin-spin dos filmes de pectina. 

 

Os resultados das medidas de impedância elétrica foram analisados em um gráfico do plano 

complexo, Reatância x Resistência (-Im(Z) x Re(Z)), os quais apresentavam o semicírculo 

característico da associação em série da resistência ao transporte dos íons no material e da 

capacitância relacionada às regiões de polarização do acumulo de carga. A forma da curva da 

impedância no plano complexo é a mesma para todas as amostras e temperaturas medidas. Através 

do ajuste, pelo método dos mínimos quadrados, de um modelo de circuito equivalente, resistor e 
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capacitor em paralelo, à região do espectro em forma de semicírculo, foi possível obter o valor de 

resistência elétrica da amostra e, através de suas dimensões geométricas, obter a condutividade do 

filme (T) a uma dada temperatura. O gráfico tipo Arrhenius do logaritmo da condutividade em 

função de 1000/T é mostrado na Fig. 2. As três amostras estudadas apresentaram um 

comportamento linear, indicativo de um processo de condução protônica termicamente ativada com 

energia de ativação bem definida. A condutividade das amostras é crescente com a concentração de 

glicerol, para todas as temperaturas estudadas. Para T = 83 
o
C, foram obtidos valores de 

condutividade de 1.7 x 10
-5

, 1.4 x 10
-4

 e 7.9 x 10
-4

 S cm
-1

 para as amostras com 0.5, 1.0 e 3.0 g 

concentração de glicerol, respectivamente. A energia de ativação do processo, obtida pelo modelo 

de Arrehnius, é de 0.72, 0.64 e 0.57 eV respectivamente para as amostras com 0.5, 1.0 e 3.0 g de 

glicerol. Os resultados de condutividade e energia de ativação são compatíveis com os relatados 

para filmes de gelatina [12].  
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Figura 2 - Condutividade em função da temperatura dos filmes de pectina. 

 

O aumento da condutividade com o aumento da concentração de glicerol é coerente com os 

resultados de RMN, os quais mostram um deslocamento da componente de T2 para a região de 

tempos longos associados aos prótons do glicerol, responsáveis pelo processo de condução. O 

glicerol promove modificações nas cadeias poliméricas, diminuindo as “barreiras” de deslocamento 

para os prótons, favorecendo o processo de condução, observado pela variação da energia de 

ativação e da distribuição continua para o tempo de relaxação spin-spin (T2).  

 

Conclusões  
 

Os resultados de RMN da distribuição contínua para o tempo de relaxação (T2) e de 

condutividade através da energia de ativação mostraram que o glicerol é o responsável por 

favorecer o processo de condução protônica. Estes filmes possuem um bom potencial para 

aplicações como eletrólitos sólidos poliméricos.  
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