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Introdução 

Diversos materiais exibem variação reversível de cor 
sob influência de diferentes condições químicas ou 
físicas. Estas mudanças de cor são conhecidas 
como cromotropismo

1
 e devido as suas potenciais 

aplicações, vêm despertando grande interesse por 
parte da indústria, principalmente a automobilística e 
da construção civil. 
 
Segundo Oliveira

2
, sistemas eletrocrômicos podem 

ser classificados em dois tipos: materiais de 
inserção de íons e sistemas de eletrodeposição 
reversível, cuja mudança de cor em se tratando de 
janelas eletrocrômicas, necessita de um caminho 
óptico transparente e isto impõe sérias limitações 
aos eletrólitos a serem empregados. Além disso, 
estes materiais são de elevado custo de fabricação, 
o que restringe sua aplicação.   Por outro lado, o uso 
de um eletrólito sólido possui uma série de 
vantagens como a relativa simplificação da 
construção do dispositivo, minimização de 
problemas com vazamentos entre outras

3
. 

 
A utilização de novos materiais que apresentem 
características e comportamentos similares ao das 
matrizes dos dispositivos acima descritos, mas que 
tenha baixo custo de produção, bem como ampla 
oferta, torna-se uma opção de grande interesse, 
principalmente para a indústria, como forma de 
baratear e popularizar seus produtos. Neste sentido 
a aplicação de polímeros naturais como látex de 
seringueira

4
 pode se transformar numa alternativa 

valiosa para a solução da questão proposta. Para 
tanto, membranas de borracha natural (BN) 
contendo íons prata, inseridos na forma de 
complexo diaminprata, foram preparadas e 
analisadas através das técnicas de análise térmica. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 e 2, temos membranas de borracha 

natural obtidas à partir de (a) látex puro e com (b) 

0,03 mL, (c) 0,07 mL  e (d) 0,11 mL de [Ag(NH3)2]
+
, 

respectivamente.  

 

 

 

 

Fig. 1: Membranas de borracha natural: a, b, c e d. 

 

Conforme a figura 2, observamos que a amostra 

contendo os volumes de 0,03 mL e 0,07 mL de 

[Ag(NH3)2]
+
 influenciou de forma positiva o 

comportamento da BN, aumentando a estabilidade 

térmica das amostras comparado com a membrana 

de látex puro, porem quando adicionou-se um 

volume maior, de 0,11mL de [Ag(NH3)2]
+ 

a amostra 

mostrou-se com uma estabilidade térmica menor 

que o látex puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Curvas TG-DTG de membranas de borracha 

natural com diferentes volumes de [Ag(NH3)2]
+
, a, b, 

c e d. 

Conclusões 

O [Ag(NH3)2]
+ 

influencia diretamente na cor dos 

dispositivos e na estabilidade térmica do látex. 

Sendo a amostra contendo 0,03mL de [Ag(NH3)2]
+ 

a 

que apresenta melhores resultados em termos de 

estabilidade térmica e transparência. 
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