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Resumo: O objetivo do trabalho foi obter nanopartículas de óxido de cobre (CuO) e 

adicioná-las como carga na matriz polimérica de poli(álcool vinílico) (PVA), visando 

observar o efeito da incorporação do óxido na estrutura e nas propriedades do polímero. 

A produção foi dividida em duas partes: obtenção do óxido de cobre a partir do acetato 

de cobre II, utilizando o método de síntese por precipitação em meio aquoso, e a segunda 

parte foi a adição da carga na matriz polimérica de poli(álcool vinílico) para a 

preparação de filmes para análises e caracterização. Para as análises, foram utilizadas 

as técnicas de Difração de Raios-X (DRX), Termogravimetria (TGA) e Calorimetria 

Diferencial de Varredura (DSC), as quais revelaram a pureza do óxido de cobre 

sintetizado, bem como alterações no grau de cristalinidade, na resistência térmica e 

temperatura de transição vítrea das amostras à base de PVA. 
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Abstract: The objective of the work was to obtain Copper Oxide (CuO) nanoparticles and 

to add them as a charge in the polymer matrix of polyvinyl alcohol (PVA), in order to 

observe the effect of the incorporation of the oxide in the structure and properties of the 

polymer. The production was divided into two parts: obtaining Copper Oxide from 

Copper II acetate using the aqueous precipitation synthesis method, and the second part 

was the addition of the filler in the polymer matrix of poly (vinyl alcohol) for the 

preparation of films for analysis and characterization. For the analyzes, X-Ray 

Diffraction (XRD), Thermogravimetry (TGA) and Differential Scanning Calorimetry 

(DSC) techniques were used, which revealed the purity of the synthesized copper oxide, 

as well as changes in crystallinity degree, thermal resistance and glass transition 

temperature of the PVA-based samples. 
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1. Introdução 

 

O estudo da síntese de materiais e compósitos poliméricos vem crescendo 

exponencialmente. Há quem diga que estamos vivendo na “Era dos Polímeros”. O 

poli(álcool vinílico), ou PVA, é um polímero muito utilizado como matéria prima para 

LCD’s, cola, tinta de látex, porém o PVA tem grande potencial na área biomédica como 

matriz carreado de fármacos e antibacterianos, pela sua biodegradabilidade e não toxidez. 

O cobre, em sua forma metálica, apresenta alta durabilidade, boa resistência à 

corrosão, boa maleabilidade e ductibilidade. Essas duas últimas propriedades fazem dele 

um metal diferenciado, pois, normalmente, os metais resistentes não são maleáveis. O 

óxido de cobre tem atraído os olhos da indústria com suas propriedades ópticas-

eletrônicas, semicondutoras, aplicações em catálise, sensores de gás, células solares entre 

outras [3, 4]. Esse trabalho foca na análise da incorporação do CuO no PVA para observar 

os efeitos na estrutura e nas propriedades da referida matriz polimérica. 

 

2. Procedimentos 

 

A primeira parte do processo foi a obtenção do óxido de cobre a partir do acetato de 

cobre II usando o método de precipitação em meio aquoso [3, 4], sintetizando 5 amostras 

e, após caracterização, foi escolhida a amostra de maior pureza para iniciar a 

incorporação no PVA. 

A incorporação do óxido de cobre no PVA se deu a partir de preparação de filmes pelo 

método convencional em solução de água destilada. Para as análises foram preparados 5 

filmes, o primeiro de PVA puro e os demais com PVA incorporado com 0,05%, 0,10%, 

0,15% e 0,20% de CuO e desses foram tiradas 10 amostras, 2 de cada, 5 com tratamento 

com temperatura, para reduzir a umidade retida e as outras 5 sem o tratamento. As 

amostras foram caracterizadas utilizando difração de raios-x, que nos deu informações 

sobre o grau de cristalinidade do PVA puro e com incorporação do óxido. Utilizou-se 

também a análise termogravimétrica para se obter informações sobre a resistência térmica 

das amostras e calorimetria diferencial de varredura, que revelou temperaturas de 

transição vítrea e uma outra transição relacionada à estruturação do polímero afetada pela 

incorporação do óxido de cobre. 

 

3. Resultado e discussões 

 

Para análise dos dados do DRX foram utilizados dois softwares, o Fytik®, onde 

funções gaussianas foram utilizadas para a deconvolução das curvas e conseguinte 

determinação do grau de cristalinidade dos sistemas [1], e o Origin 8, que foi utilizado 

para plotar os gráficos do DRX, a partir dos dados provenientes do Fytik®, e os gráficos 
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do TGA. 

 

 
Figura 1. A: Padrão de difração de raios-X da amostra PVA+CuO 0,05% com ajuste (grau 

de cristalinidade); B: Termograma das amostras PVA+CuO; C: DSC da amostra de PVA. 

 

A Figura 1A apresenta o perfil de difração de raios-X da amostra contendo 0,05% de 

CuO, com o ajuste de gaussianas e o cálculo do grau de cristalinidade. O pico principal 

referente ao plano cristalino do PVA se manteve inalterado. No termograma (Figura 1B) 

podemos observar que há três eventos de degradação para o polímero puro e com CuO. O 

primeiro evento refere-se à perda de água característica do PVA, devido a sua 

hidrofilicidade. O segundo evento, entre 200 e 300 ºC está relacionado com a degradação 

dos grupamentos -OH e -COO. O terceiro evento, entre 300 e 450 ºC está relacionado à 

degradação da cadeia principal [2].  De acordo com o termograma, é possível afirmar que 

a incorporação do CuO afeta de forma significativa a resistência térmica do PVA, como 

podemos observar mais detalhadamente na Tabela 1. A Figura 1C apresenta o perfil de 

DSC da amostra de PVA. A temperatura de transição vítrea não mostrou nenhum tipo de 

alteração significativa. Entretanto, é possível observar na primeira curva de aquecimento 

o surgimento de um evento de transição térmica que é afetado pelo teor de CuO. 
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Observando a coluna referente ao DRX podemos dizer também que a umidade 

presente no meio altera de forma significativa o grau de cristalinidade do PVA. Podemos 

observar também que, com a adição de CuO, o grau de cristalinidade aumentou 

moderadamente, sem grande alteração no empacotamento estrutural. Como podemos 

observar, a amostra PVA+CuO 0,05% apresentou melhora na resistência térmica em 

todas as temperaturas avaliadas, mesmo com uma pequena quantidade de óxido 

incorporado ao PVA. Comparando com a amostra de PVA puro, a incorporação do CuO 

causou um efeito de “proteção” ao polímero e isto pode ser explicado pelas interações 

entre o óxido e polímero, onde ocorre mais interações polímero-carga do que carga-carga 

(condição de agregação). Analisando o DSC foi observado que em todas as amostras 

incorporadas com o óxido teve um aumento na T2, comparando com o polímero puro, e a 

Tg se manteve no mesmo patamar, o que indica que, com o aumento da T2, o compósito 

ganhou resistência à fusão dos cristalitos, protegendo a estrutura regular de 

empacotamento do PVA [2]. 

 

4. Conclusão 

Com os resultados das análises podemos concluir que houveram mudanças 

significativas na estrutura do polímero mesmo com a incorporação de 0,05% do CuO, 

que por sua vez, modificou suas propriedades lhe tornando mais termicamente resistente 

e mais empacotado. Tais efeitos podem ser considerados efeitos nanoestruturais devido 

ao baixíssimo teor de óxido utilizado. 
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Tabela 1 – Resultados de TGA, DSC e grau de cristalinidade por DRX das amostras 

  

TGA DSC DRX 

T5 (°C) T10 (°C) T50 (°C) Tg (°C) T2 (°C) Xc1 (%) Xc2 (%) 

PVA 79 239 396 75 123 25 29 

PVA+CuO 0,05 93 243 397,8 76 132 25,5 31 

PVA+CuO 0,10 86 235 392,8 75 128 25 30 

PVA+CuO 0,15 65 233 392,9 75 117 27,5 32 

PVA+CuO 0,20 71 234 394,3 76 121 24,5 31 


