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1. INTRODUÇÃO 

O termocromismo é a alteração de cor reversível ocasionada pela mudança de temperatura em uma 

pequena faixa. A conversão, entre os dois estados A e B pode ser reversível ou não, e é geralmente 

acompanhada por mudanças tais como no índice de refração, na solubilidade, na viscosidade, ou mudanças da 

constante dielétrica (DOTSENKO,1948). A irreversibilidade termocrômica é consequência da desidratação do 
complexo ocorrida dentro de uma faixa específica de temperatura (FUKUDA, 1987). Poli (hexametileno 

biguanida) – PHMB – é um polímero comercial utilizado desde os anos de 1960 como microbicida, 

principalmente para uso em águas industriais (ARCH CHEMICALS, 2005). É um polieletrólito catiônico 
produzido e comercializado complexado como sal de hidrocloreto (HCl). A partir de 2005, Paula (2005) 

demonstrou outras possíveis aplicações de PHMB, e pela primeira vez observou-se o comportamento 

termocrômico em complexos deste polímero (PAULA, 2012). O termocromismo (alteração de cor por 
influência da temperatura) em compostos de metais de transição, notadamente cobre, níquel e mercúrio, é 

conhecido e descrito na literatura (LÖTZSCH et al, 2016). No entanto, termocromismo em materiais 

poliméricos é raro e descrito apenas para poucos sistemas específicos (SEEBOTH E LÖTZSCH, 2008). A 

compreensão dos aspectos que regem o termocromismo nos complexos de PHMB com metais de transição, 
tais como efeito do contraíon, efeito da água, presença de solventes (líquidos ou sólidos), entre outros, é 

importante para que aplicações tecnológicas possam ser exploradas a partir das propriedades termocrômica 

destes complexos. 

O PHMB comercial é um oligômero de baixo peso molecular (𝑛 ≈ 12) que quando seco forma um 

material amorfo e quebradiço altamente higroscópico. Quanto totalmente complexado com metais de transição, 

forma uma massa insolúvel e infusível que não pode ser facilmente conformada. Assim, aplicações 

tecnológicas que explorem o termocromismo de PHMB demandam que a processabilidade do material seja 
melhora. Uma das possibilidades é a formação de blendas poliméricas, onde o PHMB complexado com o metal 

estaria diluído em outro polímero com propriedades óticas adequadas e propriedades mecânicas superiores 

(resistência ao rasgamento, flexibilidade, etc). Paula (2012) demonstrou que PHMB pode ser solubilizado em 
uma matriz de álcool polivinílico (PVOH) mantendo excelentes propriedades óticas e mecânicas, além de boa 

adesividade e processabilidade por solução. Há indicação que o termocromismo do PHMB não é alterado 

quando este é diluído em PVOH, porém nenhum estudo sistemático foi realizado. 
Este trabalho visa determinar se o termocromismo de PHMB se mantém quando diluído em PVOH, 

de modo que potenciais aplicações tecnológicas que demandem boas propriedades mecânicas e 

processabilidade, principalmente na forma de filmes, possam ser desenvolvidas. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Foram preparadas soluções dos polímeros em diferentes proporções em massa, com e sem a adição 

de metais. Alíquotas de solução a 5%-p de PVOH (Dinâmica Química) foram misturadas com alíquotas de 

solução a 20%-p de PHMB protonado com HCl (Polybac PHMB, Polyorganic Tecnologia) ou desprotonado e 
reprotonado com H2SO4 ou HNO3, conforme o ânion de interesse. A mistura foi feita em formas de silicone 

grau alimentício. Para as misturas contendo metais, alíquotas de solução aquosa 0,1 M do sal de interesse 
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(cobre ou níquel) foram adicionadas à mistura dos polímeros. A homogeneização foi feita manualmente com 

uma espátula de metal e as blendas foram secas em sob manta de aquecimento na faixa de 80 ~ 90 °C. Após 
secagem os filmes foram acondicionados em frascos de polietileno tampados. Para o estudo do 

termocromismo, escolheu-se a blenda contendo 70%-p de PVOH e 30%-p do PHMB, mantendo-se proporção 

de 10:1 em mol de grupos biguanida do PHMB para o metal de interesse. Esta composição foi escolhida por 
apresentar boas propriedades óticas e mecânicas, com teor minoritário de PHMB. 

As blendas foram caracterizadas por espectroscopia de infravermelho médio – FTIR (Cary 630 com 

célula de refletância de diamante), com intuito de esclarecer as interações entre os componentes. A 

determinação do termocromismo foi feita por inspeção visual da cor dos filmes aquecidos de 25 a 115 °C sobre 
placa de vidro aderida à mantas de aquecimento elétrico de poliimida Minco HK5574, sendo a temperatura 

controlada pela tensão elétrica aplicada às mantas por uma fonte programável de precisão Agilent N5770A. A 

medição da temperatura foi realizada com auxílio de um termopar de resposta rápida do tipo K (Omega) 
acoplado a um multímetro Minipa ET-2101. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento termocrômico das blendas está descrito na Tabela 1. As temperaturas de transição 

são aproximadas, pois as transições de cor ocorrem gradualmente conforme a temperatura aumenta em uma 
faixa de, tipicamente, 10 °C. Os filmes contendo ânion sulfato não apresentam reversão instantânea da cor 

quando resfriados, ao contrário dos filmes contendo ânions cloreto e nitrato. Este comportamento é similar ao 

observado por Cabral (2019) para filmes de PHMB complexado com metais, sem diluição em PVOH. 
 

Tabela 1. Cromotropismo da blenda PVOH/PHMB contendo sais de cobre e níquel 

Metal / Ânion Temperatura (ºC) Cor Reversão no Resfriamento 

Cu / Cl- 

25 

50 ~ 60 

> 60 

Rosa 

Aprox. incolor 

Verde 

Instantânea 

Cu / NO3
- 

25 
65 ~ 75 

85 

Rosa intenso 
Parcialmente verde 

Verde intenso 

Instantânea 

Cu / SO4
2- 

25 
> 85 

Azul 
Parcialmente verde 

Lenta 

Ni / Cl- 
25 

115 

Laranja 

Parcialmente verde 
Instantânea 

Ni / NO3
- 

25 
> 85 

Laranja claro 
Amarelo tênue 

Instantânea 

Ni / SO4
2- 

25 

> 85 

115 

Verde tênue 

Parcialmente amarelo 

Amarelo 

Lenta 

 

A comparação de cores e temperaturas de transição com Duarte (2019) mostra que o efeito da 

diluição de PHMB no PVOH depende do metal e no ânion em questão, causando maior ou menor definição 

da cor da transição, e mais significativamente, alteração da temperatura de transição de cor para os filmes 
contendo NiCl2 e CuSO4. No entanto resultados mais conclusivos somente serão obtidos com análises mais 

refinadas, por DSC e por colorimetria dos filmes com varredura térmica. Tais análises serão realizadas e 

reportadas futuramente. De modo geral, pode-se afirmar que o comportamento termocrômico não se altera de 
forma muito significativa pela diluição em PVOH, na proporção mássica testada. 

Observou-se que os filmes se tornaram rígidos após o aquecimento, provavelmente, pela perda de 

água absorvida. A água é um solvente e plastificante tanto para o PVOH quanto para o PHMB, e sua remoção 

naturalmente levará ao aumento da rigidez dos filmes. Este aspecto reforça o entendimento que a presença de 
água é fator relevante para explicar a manifestação do cromotropismo de PHMB. 

Análise de FTIR das blendas mostraram que os filmes da blenda com e sem metais apresentam 

bandas características de compostos oxigenados que não existem em nenhum dos compostos originais. Na 
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Figura 1 estão sobrepostos os espectros dos polímeros puros, da blenda com 70%-p de PVOH sem metal, e da 

mesma composição, contendo CuCl2. As bandas assinaladas com setas na Figura correspondem às vibrações: 
 

 950 cm-1 do dobramento fora do plano de O-H de ácido carboxílico; 

 1230 cm-1 do estiramento C-O de ácido carboxílico/éster; 

 1250 cm-1 do estiramento de C-C-C aldeído/cetona; 

 1390 cm-1 de dobramento de C-H em aldeído; 

 1720 cm-1 do estiramento de carbonila. 

 

Figura 1: espectros de FTIR dos polímeros puros e da blenda com 70%-p de PVOH, com e sem CuCl2.

 
 

A explicação para o surgimento destas bandas é que o filme de PVOH foi degradado pelo tratamento 

térmico (aquecimento a 80-90 °C) na presença de PHMB contendo cloreto, pois o filme de PVOH puro, tratado 

termicamente nas mesmas condições, não apresenta sinais significativos de tais bandas. Este resultado é muito 
importante do ponto de vista da processabilidade de compostos termocrômico baseados em PHMB: filmes 

contendo PVOH sofrerão degradação se processados à quente, obrigando que os mesmos sejam processados 

por via úmida (solução), em baixa temperatura, para que não ocorra perda de propriedades óticas e mecânicas. 
A Figura 1 também deixa claro que a degradação do PVOH não é causada pelo íon metálico, e 

provavelmente nem pelo PHMB, pois o filme sem metal apresenta sinais de degradação apenas levemente 

menores que os filmes contendo CuCl2.Quantitativamente, a maior degradação do filme contendo metal está 
correlacionada ao maior teor de cloreto neste vindo, que é contraíon tanto do PHMB quando do cobre, Desta 

forma, conclui-se que o cloreto é o agente indutor da degradação. Repetição deste estudo com outros contraíon 

e outras condições de temperatura estão sendo realizados para esclarecer e quantificar este processo de 

degradação. 
O espectro de FTIR do PHMB apresenta as bandas esperadas para este material:  

 Balanço (wagging) fora do plano de amina secundária (N-H) em 720 cm-1; 

 Ombro correspondendo ao estiramento de amina (C-N) em 1070 cm-1; 

 Estiramento de amina primária (C-N) e estiramento assimétrico de amina secundária (C-N-C) em 

1150 cm-1; 
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 Dobramento (scissoring) de amina primária (N-H) em 1625, 1590 e 1540 cm-1; 

 Estiramento assimétrico e amina primária protonada (N-H) em 3130 cm-1; e estiramento simétrico 

de amina primária protonada (N-H) junto com estiramento de amina secundária (N-H), em 3290 

cm-1; 

 Ausência de bandas na região de estiramento de amina secundária ou terciária (2250 e 2700 cm-1), 

indicando que a protonação do PHMB ocorre exclusivamente nas aminas primárias; 

 

Tendo como referência a molécula de propilamina (SMITH, 2018), observa-se que os estiramentos 
simétricos e assimétricos de amina primária do PHMB aparentam deslocamentos batocrômicos 

(respectivamente, de 3300 para 3130 e 3370 para 3290) e especula-se que isso ocorra por influência do íon 

cloreto, que realiza interações de hidrogênio com estes grupos. Análise detalhada da influência de outros ânions 

pode esclarecer este fenômeno, e está atualmente em curso. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demostrou-se que as blendas de PVOH com PHMB complexado com cobre e níquel apresentam 

comportamento termocrômico similar (porém não idêntico) ao PHMB puro, na faixa de temperatura de 25 a 
115 ºC. O ânion sulfato, provavelmente por ser divalente, resulta em cinética mais lenta de recuperação da cor 

em relação aos íons monovalentes cloreto e nitrato. Nas blendas com PHMB.HCl observou-se degradação do 

PVOH induzida pela secagem, o que limita severamente a processabilidade das blendas à quente. O 
processamento à frio é a técnica mais apropriada para manter inalteradas as propriedades dos filmes. Sinais da 

interação entre o PHMB e o ânion aparentam ocorrer nas bandas de estiramento de amina primária (N-H) do 

PHMB nos espectros de FTIR, e se confirmado, o fenômeno pode ser útil para caracterizar a interação deste 

polímero com os ânions que o complexam. Estudos espectroscópicos de UV/Vis, Raman, FTIR e DTA estão 

em curso para fornecer informações mais detalhadas. 
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