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RESUMO 

 
 

SOUZA, Luciano Moura. Avaliação das propriedades físico químicas das blendas 
de poliamida 6 e 66 com fibroína reforçadas com nanotubos de carbono. 2018. 
100 fl. Dissertação (Pós-graduação em Tecnologias Ambientais) – Programa de Pós-
graduação em Tecnologias Ambientais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Medianeira, 2018. 
 
A fibroína da seda é um biopolímero natural provenientes do Bombyx mori, que possui 
excelente estabilidade térmica e elevada resistência mecânica. Parte deste 
biopolímero é rejeitado nos processos industriais devido a formação de alguns 
defeitos em partes dos casulos. Uma forma de utilização destes rejeitos seria sua 
incorporação em sistemas de blendas para confecção de materiais para uso na 
engenharia. Deste modo pender contribuir para a reutilização no processo industrial, 
bem como o aproveitamento de 100% de resíduos gerados, além de proporcionar a 
redução no consumo de recursos naturais não renováveis, como é o caso dos 
recursos provenientes do petróleo. Entre os componentes para incorporação da 
fibroína da seda em sistemas de blendas destaca-se as poliamidas 6 e 66 por 
possuírem características similares ao biopolímero, além de suas excelentes 
estabilidades mecânicas e térmicas. Outro componente é o nanotubos de carbono 
com estabilidades térmicas e mecânicas elevada. Assim, o estudo tem como objetivo 
confeccionar filmes compostos por fibroína, poliamidas 6 e 66 e nanotubos de carbono 
por meio de dissolução em ácido fórmico e mistura em proporções de 40:60 50:50 e 
60:40% de Fibroína/Poliamida, acrescentando nanotubos de carbono à 0,000g, 
0,025g, 0,050g e 0,100g. Posteriormente as misturas são espalhadas em volume de 
10mL cada proporção em placas de teflon onde através da técnica casting o solvente 
é evaporado e posteriormente os filmes foram secos em estufa. Após a secagem 
foram submetidos a avaliações de suas propriedades físico – químicas por 
Espectroscopia de Infravermelho, Análise termogravimétrica, ensaios de tração 
mecânica e Difração de Raio X. As avaliações dos filmes mostraram que a presença 
de fibroina melhorou a estabilidade térmica poliamida 66 que se apresentou estável 
com maior teor de fibroina e o módulo de elasticidade atingiram  5,0 GPa tanto para 
poliamida 6, quanto para poliamida 66. Os nanotubos de carbono auxiliaram nos 
reforços de 0,025g até 0,050g em massa no composto e os resultados térmicos e 
mecânicos obtidos demostram ser um bom material com potencial para aplicação na 
engenharia.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Blendas poliméricas, Bombix Mori, MWCNT Funcionalizados, 
Nylons. 
 
  



    
 

ABSTRACT 
 
 

SOUZA, Luciano Moura. Evaluation of the physicochemical properties of 
polyamide 6 and 66 polystyrene blends reinforced with carbon nanotubes. 2018. 
100 fl. Dissertação (Pós-graduação em Tecnologias Ambientais) – Programa de Pós-
graduação em Tecnologias Ambientais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Medianeira, 2018. 
 
Silk fibroin is a natural biopolymer from Bombyx mori, which has excellent thermal 
stability and high mechanical strength. Part of this biopolymer is rejected in industrial 
processes due to the formation of some defects in parts of the cocoons. One way to 
use these wastes would be to incorporate blends for the manufacture of materials for 
being used  in engineering and thus to contribute to the reuse in the industrial process, 
as well as the use of 100% of waste generated, in addition to reducing consumption of 
non-renewable natural resources, such as oil resources Among the components for 
the incorporation of silk fibroin in blends systems, polyamides 6 and 66 are outstanding 
because they have characteristics similar to the biopolymer, in addition to their 
excellent mechanical and thermal stability. Another component is carbon nanotubes 
with high thermal and mechanical stabilities. Thus, the study aims to make films 
composed of fibroin, polyamides 6 and 66 and carbon nanotubes by means of 
dissolution in formic acid and mixing in proportions of 40:60 50:50 and 60:40% of 
Fibroin / Polyamide, adding carbon nanotubes at 0.000g, 0.025g, 0.050g and 0.100g. 
Subsequently the blends are scattered in 10mL volume each proportion in teflon plates 
where by casting the solvent is evaporated and the films are then dried in an oven. 
Subsequently, the films were submitted to the evaluation of their physicochemical 
properties by FTIR, Thermogravimetric analysis, mechanical traction tests and X - ray 
diffraction. Film evaluations showed that the presence of fibroin improved thermal 
stability, polyamide 66 was stable with higher silk fibroin content and modulus of 
elasticity reached 5,0 GPa for both polyamide 6 and polyamide 66. Carbon nanotubes 
aided reinforcements from 0.025g to 0.050g by mass in the compound and the thermal 
and mechanical results obtained prove to be good material with potential for 
engineering application. 
 
 
KEYWORDS: Polymers Blends, Bombix Mori, functionalized MWCNT, Nylons. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

A evolução tecnológica da indústria e a dependência por recursos não 

renováveis como o petróleo é um assunto de preocupação mundial, tendo em vista 

que é a principal fonte de matéria prima para polímeros no mercado, onde são 

produzidas anualmente 100 milhões de toneladas deste produto (PITT et al., 2011).  

Isso torna um assunto relevante devido a grande preocupação com o meio 

ambiente e tem levado pesquisadores a buscar meios de mitigar esses impactos e 

assim contribuir com a redução dos danos gerados ao meio ambiente.  

Entre os várias danos causadores de impactos ambientais destaca-se o 

descarte inadequado dos resíduos que tem gerado vários passivos ambientais e 

dessa maneira tem impulsionado os estudos por uma destinação correta deste tipo de 

material.  

Deste modo, busca-se o reaproveitamento no processo produtivo ou 

incorporação com outros materiais a fim de redução de desperdícios na fonte geradora 

e diminuição do consumo energético para produção de novos produtos a partir da 

matéria-prima rejeitada. 

É crescente também o número de pesquisas para o desenvolvimento de novos 

materiais que não utilizam o petróleo como matéria-prima e assim, poder contribuir 

para a melhoria desses passivos ao meio ambiente. Entre os vários tipos de matérias 

rejeitados pela industrias, pode-se citar os casulos de bicho-da-seda (Bombyx mori). 

Enquanto os casulos perfeitos são destinados a confecções de seda, os defeituosos 

denominados “residuais” são rejeitados e destinados a aterros.   

A estimativa é que a indústria da fiação de seda gere cerca de 10% em massa 

de resíduos em todo processo produtivo (BRATAC, 2018) sendo um número relevante 

quando comparado a produção no Brasil que em 2016 chegou a 2,2 mil toneladas 

(OLIVEIRA et al., 2016; VALENTINI et al., 2018). 

Esses casulos contém uma proteína denominada fibroína (FS), que é um 

polímero natural constituinte dos casulos fabricados pelo bicho-da-seda. Este 

biomaterial é muito estudado na tentativa de utilização em compósitos com outros 

materiais (ALTMAN et al., 2003). 

A FS possui uma estrutura química similar aos náilons e pode interarir com 
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este, pois suas ligações de hidrogênio intermoleculares proporcionam um material 

termodinamicamente estável, além de possuir um grande potencial de utilização 

devido à sua boa compatibilidade biológica e biodegradabilidade (VEPARI; 

KAPLAN, 2007). 

A FS possui ótimas propriedades mecânicas, boa estabilidade térmica, 

quando processados em determinadas condições, sendo um dos materiais mais 

fortes e mais resistentes principalmente por causa dos arranjos orientados de suas 

estruturas de cadeias de proteínas. Deste modo pode também ser uma boa opção 

na incorporação com outros materiais, pois poderá ser usado através do 

reaproveitamento dos casulos “residuais” que são descartados na produção textil 

dos fios de seda (HA et al., 2005). 

Uma das formas de reutilizar algum material, para um determinado fim é a 

composição em blendas, que é a mistura mecânica ou física de dois ou mais materiais 

em um único produto. Cada vez mais busca-se desenvolver materiais com 

propriedades físico-químicas aplicadas e específicas, através da mistura de materiais 

em blendas e compósitos. As industrias tem investido em pesquisas com sistemas de 

blendas em busca de baixo custo no produto gerado e obtenção de propriedades 

especificas de ambos os polímeros em um único produto, tornando soluções mais 

versáteis e econômicas (WIEBECK; HARADA, 2005).  

As Poliamídas (PAs) são materiais que podem ser utilizados em sistemas de 

blendas, comumente denominadas náilons. Sintetizadas em meados do século 

passado, as mesmas vêm sendo usadas em larga escala comercial (WIEBECK; 

HARADA, 2005). Por possuir excelentes propriedades seu grupo amida característico 

é responsável por suas propriedades mecânicas, o que garante destaque na indústria 

de materiais, tornando essa classe de polímeros uma das mais importantes fibras 

sintéticas. 

Entretanto, o crescimento tecnológico impulsiona o desenvolvimento de 

materias com melhor desempenho, como é o caso do estudo com nanotubos de 

carbono (NTC),  que se destacam por melhorar as propriedades térmicas, elétricas, 

ópticas e mecânicas. Os NTCs apresentam propriedades especiais devido à 

combinação de sua dimensionabilidade, estrutura e geometria (LIMA; et al., 2017).  

A contruibuição básica do retículo do nanotubo é as ligações covalentes C-

C, como as camadas do grafite, que proporciona um material forte e resistente, 

podendo ser incorporado em sistemas de blendas melhorando o desempenho do 
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material desejado (FERREIRA, 2004). 

Partindo desse presuposto, este trabalho procurou avaliar o comportamento da 

mistura de poliamida 6 (PA6) e poliamida 66 (PA66) com a FS provenientes de casulos 

defeituosos como forma de reaproveitamento de resíduos, utilizando um material 

rejeitado pela indústria e NTC como material de reforço adicional, em determinadas 

proporções, buscando a confeção de um sistema de blenda com boa performance 

para aplicação na engenharia.  

O processo de obtenção da blenda, elaborou-se por casting que consite em 

uma mistura em placas de teflon, seguido por análises para sua caracterização por 

termogravimetria (TG), termogravimetria derivativa (DTG), Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC), espectroscopia de infravermelho (FTIR), Difração de Raio X (DRX) 

e testes de tração.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1 POLÍMEROS E O MEIO AMBIENTE 
 

 

Os polímeros podem ser provenientes de origem natural como por exemplo o 

látex, algodão e celulose, ou de origem artificial, como derivados de petróleo.  No caso 

do petróleo, este tem sido durante muito tempo a principal fonte de matéria-prima para 

polímeros no mercado. No entanto a demanda elevada, o aumento no preço do 

produto atrelado a preocupação ambiental referente aos elevados índices de poluição, 

torna-se necessário a busca por fontes alternativas de polímeros pelos centros de 

pesquisas e indústrias (PIATTI; RODRIGUES, 2005; BORSCHIVER et al., 2008). 

Os materiais poliméricos, especificamente as poliamidas são usados em larga 

escala comercial devido suas excelentes características o que justifica sua utilização. 

Possui uma produção estimada na ordem de 180.000.000 toneladas/ano, com um 

papel extremamente importante na sociedade, pois está presente em todos os setores 

como: medicina, agricultura, construção civil, embalagens, eletroeletrônicos, etc. 

(PRADELLA, 2006; PAOLI, 2008). 

No Brasil a demanda de materiais poliméricos tem crescido ultimamente de 

forma significativa, principalmente pelas indústrias de construção civil, embalagens, 

alimentos, bebidas e automotivas (SANTOS et al., 2013). Essa intensificação da sua 

utilização se deve ao fato do material possuir as propriedades desejadas pelas 

indústrias como a leveza, além de poder ser produzido com baixo custo. (LINO, 2011).  

Existe uma gama muito grande de polímeros no mercado e para uma 

diferenciação desses materiais criou-se uma classificação: homopolímeros e 

copolímeros. O primeiro provem de uma única unidade repetitiva monomérica e o 

segundo possui duas ou mais unidades repetitivas monoméricas diferentes, ou seja, 

provem de dois ou mais co-monômeros (PAOLI, 2008).  

No entanto, de maneira geral as formas de classificação de polímeros é muito 

genérica, assim seus termos são introduzidos normalmente pelo uso do mercado, 

podendo haver superposições nessa classificação como por exemplo, as Poliamidas 

(PA) podem ser chamadas tanto de termoplásticos como de plásticos de engenharia 

(PAOLI, 2008). 
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Todavia o alto consumo desse material em larga escala pode propiciar ao meio 

ambiente vários passivos ambientais e sanitários, como descarte em grande 

quantidade em locais inadequados como lixões ou terrenos baldios causando diversos 

problemas ao meio ambiente.   

Outro agravante é o tempo de decomposição dos polímeros sintéticos, que no 

meio ambiente pode levar mais de uma centena de anos para se degradar (MOTA et 

al., 2009). Essa deposição em local inadequado entre os vários problemas causados, 

cita-se por exemplo a atração de vetores que transmitem diversos tipos de doenças, 

especialmente para as populações que vivem da coleta de recicláveis, uma prática 

comum nestes locais, além de poluir solo e as águas de lençóis freáticos, acabam 

chegando até oceanos podendo prejudicar animais que acabam ingerindo esses 

objetos (RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

O controle da poluição ambiental se torna um desafio para a humanidade, e 

deve ser enfrentada com diversas ações e práticas de educação ambiental. Dentre 

essas ações pode-se citar a coleta seletiva, a reciclagem e a reutilização antes de ser 

descartado no processo de produção. Por isso se faz necessário a utilização 

consciente do uso dos recursos, com aproveitamento de todo material no setor 

produtivo, bem como a reciclagem e reutilização dos resíduos gerados para os mais 

diversos fins sem gerar desperdícios a fim de minimizar passivos ambientais (SILVA; 

SILVA, 2013).  

 

 

2.2 POLIAMIDA 6 E 66 E AS BLENDAS POLIMÉRICAS 
 

 

Desde o fim da segunda guerra mundial as indústrias de materiais se 

destacaram com a tecnologia dos polímeros sintéticos. Isso se deve ao fato do 

material ser produzido a baixo custo e possuir propriedades superiores aos polímeros 

naturais impulsionando a substituição de materiais metálicos por materiais plásticos, 

por possuir propriedades mais satisfatórias em determinadas aplicações. 

Estes polímeros sintéticos de maneira geral são compostos por moléculas de 

grandes dimensões, contendo cadeias de átomos de carbono ligadas entre si 

(CALLISTER, 2002).  O náilon é um desses polímeros sintéticos com excelentes 

propriedades mecânicas. Sua fibra é constituída de unidades de repetições com 
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ligações amida (-CONH-), como parte integrante da cadeia do polímero (WIEBECK; 

HARADA, 2005). Suas excepcionais propriedades podem ser afetadas de maneiras 

diferentes quando submetidos a ensaios térmicos e mecânicos, pois possuem certo 

peso molecular e grau de cristalinidade característico.  

Quanto ao empacotamento, ou arranjo espacial de uma cadeia polimérica, de 

acordo com Callister Jr (2002) um modelo denominado micélio conforme observado 

na figura 1, foi aceito por muitos anos. Esse modelo consiste em uma composição de 

regiões cristalinas providas de alinhamento preciso entre as cadeias, envolvidos em 

uma matriz amorfa, ou seja, envolvidas por moléculas aleatoriamente orientadas.  

 

 

 
Figura 1 – Estrutura de cristalização segundo a teoria da micela 
Fonte: Adaptado (CANEVAROLO, 2006). 

 

 

No entanto, recentemente outro modelo proposto é o das cadeias dobradas, 

lamelas ou cristal único que surgiu em 1950, onde o polímeros semicristalinos formam 

os chamados esferulite de acordo com a Figura 2, que consiste em um conjunto de 

lamela com cadeias dobradas em formato de uma fita que se estendem de forma radial 

de fora para dentro do centro. 
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Figura 2 – Morfologia dos polímeros. a) Esquema de um esferulite. b) detalhe 
representando esquema das cadeias dobradas 
Fonte: Adaptado (FREITAS, 2014). 

 

 

No náilon, bem como nas demais PAs para Canevarolo (2006), de modo geral 

apresentam três estágios característicos quando é submetido a aquecimento. O 

primeiro é denominado temperatura de transição vítrea (Tg), que é a faixa de 

temperatura na qual as cadeias poliméricas de fase amorfa adquirem mobilidade, ou 

possibilidade de mudança de formação, ou seja, abaixo da Tg o polímero não possui 

mobilidade ou mudanças de conformação, se encontra no estado vítreo apresentado 

duro e quebradiço como o vidro (CANEVAROLO, 2006).  

O segundo estágio é denominado temperatura de fusão cristalina (Tm), que é 

a faixa de temperatura onde desaparecem as regiões cristalinas com a fusão dos 

cristais, destruindo as estruturas de empacotamento, e mudando de estado 

borrachoso para estado viscoso (CANEVAROLO, 2006).  

O terceiro é a temperatura de cristalização (Tc), que é a temperatura acima da 

Tm, onde ocorre a organização espacial de grande parte da cadeia polimérica 

permitindo a formação de uma estrutura cristalina, ou seja as cadeias se ordenam em 

outros pontos formando novos cristais de massa fundida, refletindo em toda massa 

polimérica. Esses fatores normalmente aumentam em função do aumento da rigidez 

da cadeia polimérica, no geral as poliamidas tornam-se moles quando aquecidas e 

endurecem quando resfriadas (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Do ponto de vista histórico a primeira empresa a comercializar o náilon foi a Du 

Pont em 1938, sendo o primeiro termoplástico a ser usado em aplicações de 

engenharia devido à sua versatilidade em compor diversas formulações, mantendo 
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suas propriedades e continua sendo bastante empregada até hoje, apesar dos quase 

80 anos decorridos desde seu lançamento.  

Sua primeira aplicação comercial foi como cerdas para escovas dentais, porém 

o seu primeiro sucesso comercial ocorreu com as confecções de meias femininas em 

1940, e após a II Guerra Mundial, em 1942, o náilon passou a ser usado na fabricação 

de artefatos militares, tais como, paraquedas e cordas  (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Atualmente os náilons são utilizados na confecção de fibras sintéticas e 

artefatos de engenharia, sendo resistentes a elevadas temperaturas. Sua produção 

tem sido amplamente difundida em todo o mundo e após a segunda guerra mundial, 

a tecnologia ajudou a trazer roupas, para-choques entre outros produtos a partir das 

diversas poliamidas que surgiram no mercado (EBEWELE, 1989;  WIEBECK; 

HARADA, 2005). 

Dos diversos tipos de náilon, a PA6 e a PA66 são as mais conhecidas. Estas 

se destacam, pois possuem ótimas propriedades mecânicas, resistência ao tempo, 

baixo coeficiente de atrito, alta temperatura de fusão, boa resistência ao impacto sem 

entalhe, alta resistência à fadiga, possuem uma ótima resistência aos solventes 

orgânicos, estabilidade dimensional, excelente resistência química, entre outras.  

As mesmas podem ser divididas em dois grupos, distintos pela matéria prima 

de sua origem. O primeiro grupo polimerizada a partir de um copolímero diamina e de 

um diácido, como por exemplo a PA6.0; PA6.6; PA6.12; etc. O segundo grupo 

polimerizadas a partir de um único monômero, por exemplo a PA6, PA11, PA12; etc. 

(WIEBECK; HARADA, 2005). Ambas são obtidas da mesma matéria-prima, entretanto 

possuem moléculas com estruturas semelhantes, conforme observado na Figura 3. 

Apesar das vantagens da suas excelentes propriedades, existem também 

algumas desvantagens como: resistência limitada a soluções diluídas de ácidos 

inorgânicos, alguns hidrocarbonetos clorados e limite na temperatura de trabalho. São 

dissolvidos em elementos como, ácido acético, ácido fórmico concentrado, fenóis e 

cresóis (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Outro fator importante das PAs, é que possuem natureza higroscópica, ou seja, 

absorvem água, sendo também altamente impermeáveis a gases como: CO, CO2, O2, 

N2 e NH3.  Possuem baixa viscosidade na temperatura de processamento e tendência 

à oxidação a temperaturas elevadas de processamento. Todos esses fatores citados 

anteriormente devem ser levados em conta para sua síntese e processamento 

(WIEBECK; HARADA, 2005). 



24 
 

 

 

Figura 3 - (a) Estrutura PA6; (b) Estrutura PA66 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

As PAs tem sido usadas em larga escala em sistemas de blendas poliméricas 

(BP), que são misturas físicas ou mecânicas de dois ou mais polímeros ou 

copolímeros de forma que entre as cadeias moleculares dos polímeros diferentes só 

exista interação intermolecular. É uma tecnologia que tem avançado na aplicações 

dos polímeros, pois melhoram as suas propriedades (CALLISTER, 2002).   

Na indústria de modo geral os sistemas de BP são utilizadas em aplicações 

como plástico de engenharia, sendo obtidas de duas formas: em um misturador onde 

se funde ou amolece os componentes poliméricos e não causa degradação dos 

mesmos e dissolvendo os polímeros em um bom solvente comum aos componentes 

e deixando o solvente evaporar posteriormente (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Em uma mistura de polímeros, são poucos os que formam BP miscíveis, ou 

seja, tem como característica a Transição vítrea apresentado uma única fase. A 

grande maioria dos polímeros são imiscíveis, ou seja, apresentam Transição vítrea 

em duas fases, portanto em uma mistura de polímeros são preferidas BP miscíveis 

(pois deseja-se o produto dessa combinação de ambos os polímeros) assim, poderá 

influenciar nas propriedades finais da BP (JANNERFELDT et al., 2000). 

As BP imiscíveis, normalmente tem-se a necessidade de utilizar agente 
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compatibilizante que proporciona a melhora de seu desempenho. Com a ajuda desse 

agente as misturas apresentarão uma redução da tensão interfacial que seria a tensão 

na superfície entre as duas substâncias, assim melhorando o aumento da adesão e 

proporcionando uma dispersão mais fina, melhorando  as propriedades mecânicas 

das misturas (AJJI; UTRACKI, 1996).  

Como exemplos de BP comerciais miscíveis, misturam-se Policloreto de 

Polivinila (PVC), muito usado no isolamento de fios e embalagens de alimentos, com 

borracha nitrílica e como vantagem obtém-se a plastificação permanente do PVC. No 

entanto a maioria das BP comerciais, são compostas de materiais imiscíveis como por 

exemplo polipropileno (PP) e a borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM), que tem 

a tenacidade do PP como principal vantagem e melhoria da resistência aos impactos 

(usados amplamente em para-choques, tubos e graxetas (XANTHOS; DAGLI, 1991)). 

As indústrias e centros de pesquisas tem intensificado os estudos com  de BP, 

devido ao baixo custo de produtos gerados e combinações com propriedades 

especificas de dois polímeros em um único produto, assim, confecções de BP se 

tornaram soluções rápidas e econômicas (MACAÚBAS; DEMARQUETTE, 2001; 

UTRACKI; SHI, 2003). 

Nas pesquisas com BP, pode-se destacar aspectos importantes como 

desenvolvimento de materiais com características desejadas, por exemplo: formação 

de BP de alta performance com a interação das misturas dos polímeros e reciclagem 

ambiental (UTRACKI; SHI, 2003;  WIEBECK; HARADA, 2005).  

As mesmas são amplamente usadas em materiais estruturais que necessitam 

de grande desempenho mecânico e para as avaliações desse desempenho são 

realizados testes como por exemplo: o de baixa taxa de deformação e de resistência 

a impacto onde são provados a compatibilidade das misturas. São necessários testes 

de tensão versus deformação que mede tensão máxima na ruptura e no ponto de 

escoamento. (AJJI; UTRACKI, 1996). Ensaios de compressão, elasticidade e fratura 

também são aplicados para reconhecer e avaliar os resultados da mistura dos 

polímeros (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Avaliando as BP através desses ensaios determina-se que em uma mistura 

imiscível entre componentes suas resistências como tensão de ruptura são diminuídos 

drasticamente, enquanto misturas miscíveis apresentam altos valores de tensão de 

ruptura (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Também é possível avaliar a estrutura química através da sua temperatura de 
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Tg, Tm e cristalinidade, quanto maior o grau de cristalinidade mais a sua resistência 

e dureza aumentam. Em alguns casos onde a transição vítrea é aumentada significa 

que  a massa molar do polímero também foi aumentada (CANEVAROLO, 2006). 

 

  

2.3 FIBROINA DA SEDA 
 

 

Vários artrópodes produzem seda em estrutura e componentes diferentes 

(ALTAMAN et al., 2003). Porém nos campos da biotecnologia, biomedicina e têxteis a 

seda mais estudada são produzidas por bichos-da-seda domesticados como o 

Bombyx mori.  

A seda desse artrópode, apresenta características bem diferentes das demais, 

pois possuem ótima estabilidade térmica com degradação térmica acima de 300 °C 

(WU et al., 2014; RAMÍREZ, 2016)  e estabilidade química, com boa flexibilidade 

morfológica e permeabilidade ao vapor de água e solventes.  

Sua composição é basicamente duas proteínas principais: a sericina e a FS 

(VEPARI; KAPLAN, 2007), conforme observado na Figura 4, sendo que a sericina, 

tem a função de manter os fios unidos e garantir proteção ao casulo do Bombyx mori 

durante o período de crescimento (ALTMAN et al., 2003).  

 

 
Figura 4 - Estrutura do fio da seda 
Fonte: Adaptado: https://www.puresericin.com/en/pure-sericin. 
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Em sua estrutura existe duas partes, um amorfo denominado seda I, e outro 

cristalino, denominado seda II, esse último é constituído por uma série de repetições 

de alanina e glicina unidos por aminoácidos serina ou tirosina, (MANO; MENDES, 

2004). Na parte cristalina da FS possui uma estrutura denominada folha-β que garante 

a proteína características de tração e resistência, conforme observado na Figura 5  

(HA et al., 2005). 

 

 
Figura 5 - a) figura do fio de FS ampliado; b) Parte cristalina da folha-β na matriz semi – 
amorfa do fio da FS; c) Estrutura química da FS 
Fonte: Adaptado (KOH et al., 2015).  

 

 

No processo de extração da FS, após a separação da mesma com sericina 

através da degomificação as fibras são submetidas a dissolução, e posterior 

regeneração, que é uma etapa extremamente crítica do processamento da seda, pois 

poderá afetar as propriedades finais deste tipo de material. A dissolução em 

determinado solvente pode ser considerado um fator que garante a preservação da 

sua estrutura (OHGO et al., 2015). Assim um bom solvente é capaz de promover a 

solvatação e evitar os fenômenos de derivatização ou despolimerização da fibra (LI et 
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al., 2012). 

Também na etapa de dissolução um processo de diálise normalmente é 

realizado, quando são utilizados sais para ajudar no processo desta dissolução, assim 

resultando em uma suspensão isenta de sais e solventes e finalmente obtém-se o 

hidrogel de fibroína, membranas ou até mesmo misturas com outros polímeros, 

incluindo modificações superficiais e funcionalizações de acordo com cada aplicação 

sendo denominado a etapa de regeneração (LI et al., 2012). 

Com esses materiais pode-se desenvolver várias aplicações no ramo 

biotecnológico como por exemplo reparar e regenerar tecidos  ou até mesmo 

confecções de matérias para uso na engenharia (LI et al., 2012). 

Vários experimentos com FS foram realizados no sentido de otimizar a extração 

e utilização desse material. Dentre esses estudos cita-se o trabalho de Khan et al. 

(2010) que realizou o processo de degomagem das fibras do Bombyx mori, com 

diferentes concentrações de ácido cítrico e as propriedades físicas e a estrutura foram 

investigadas para verificar os efeitos do tratamento com esse ácido.  

A sericina foi removida quase 100% com ácido cítrico a 30%, o que resultou em 

perda de peso total de 25,4% nas fibras de seda, porém o método tradicional com 

sabão e álcalis, mostrou-se superior, já que no método com ácido cítrico as fibras 

ficaram muito suaves e finas.  

Medindo a resistência à tração da fibra de seda, Khan et al. (2010) concluiu que 

sua resistência foi aumentada após degomagem com ácido cítrico enquanto que com 

o método tradicional de sabão e álcalis, diminui as resistências pela metade em 

relação a  FS de controle (250 MPa), conforme observa-se na tabela 1. 

 

 

 
Tabela 1 - Percentagem de remoção de sericina e propriedades de tração de fibras de seda 

 

Amostra Perda de 
massa % 

Modulo de 
Young (GPa) 

Tração 
(MPa) 

Tensão 
(%) 

Seda in natura - 8,3 422 13,6 
Seda degomada com água quente 6,5 7,9 394 13,0 
Seda degomada com 15% de sabão 25,3 7,2 250 18,1 
Seda degomada com 15% de ácido cítrico 22,0 7,4 507 20,0 
Seda degomada com 30% de ácido cítrico 25,4 6,9 423 17,4 

 
Fonte: Adaptado (KHAN et al., 2010). 
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A análise térmica e mecânica, mostrou que a seda degomada com ácido cítrico 

é mais estável em maior temperatura que do que o sabão e álcalis do método 

tradicional. Khan et al. (2010), concluiu que a degomagem de fibras de seda com ácido 

cítrico mostrou-se segura, e os resultados obtidos foram muito promissores indicando 

possíveis aplicações industriais futuras. 

Wu et al. (2016), dissolveu a  seda em ácido fórmico (AF)/CaCl2 e 

CaCl2/C2H5OH-H2O para obter a solução de FS e estudado por  eletrofiação. Os 

melhores resultados foram encontrados na solução em AF/CaCl2, conforme tabela 2. 

O diâmetro médio das nanofibras preparadas foram 375 ± 26 nm, é força de 

ruptura e alongamento na ruptura atingiram os melhores resultados, mostrando 

superior ao outro sistema CaCl2 /C2H5OH-H2O. 

 

 

 
Tabela 2 - Propriedades mecânicas das nanofibras de fibroína de seda 

 
Solução dissolvida Tempo Tensão (MPa) Tensão na ruptura (%) 

 
Ácido formico / CaCl2 

0 12.5 ± 2.3     16.8 ± 3.4 
0,5 14.6 ± 1.4    15.2 ± 4.2 
1 18.6 ± 3.8     14.0 ± 2.5 

CaCl2 / C2H5OH-H2O 0 3.6 ± 1.5  4.8 ± 2.3 
0,5 4.8 ± 2.6  3.2 ± 1.7 

 
Fonte: Adaptado (WU et al., 2016).  

 

 

Avaliando esse mesmo sistema de disolução em AF/CaCl2, (ZHANG et al., 

2015), buscou analisar o comportamento de dissolução da FS, um processo 

caracterizado pela simplicidade, alta eficiência, baixo custo, compatibilidade ambiental 

e potencial de industrialização em grande escala, bem como ter utilidade e potencial 

para a reciclagem de resíduos de seda e produção de materiais funcionais a partir da 

FS.  

As fibras resultantes exibiram melhor propriedades mecânicas do que as 

fibras naturais e o novo processo indicou potencial para reciclagem de resíduos de 

seda e produção de materiais multifuncionais a partir da FS em áreas têxteis ou de 

alta tecnologia.   
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2.4 NANOTUBOS DE CARBONO 
 

 

A primeira vez que se observou os NTCs foi durante estudos na superfície de 

eletrodos de grafite utilizado num equipamento de descarga elétrica para a síntese 

de fulerenos, por Sumio Iijima em 1991. No início foram denominados “buckytubes”, 

atualmente nanotubos de carbono (THOSTENSON et al., 2001; HIRSCH A, 2005). 

Os NTCs apresentam excelentes propriedades devido suas combinações de 

dimensões, estrutura e topologia, também possui ligações covalentes entre carbono 

sp2. Sua resistência à tração chega por volta de 300 GPa, o que significa 10 a 100 

vezes maior que os encontrados para o aço, sendo que este apresenta 1/6 de seu 

peso (IBRAHIM, 2013). 

São bons condutores de calor, portanto possui ótimas propriedades térmicas. 

Apresentam átomos de carbonos dispostos em camadas ou laminas sobrepostas 

umas nas outras apresentando a forma de uma “tela”, ou seja, formam uma rede com 

vários hexágonos onde seus vértices contem átomos de carbono (JUNIOR, 2004; 

GREEN et al., 2009);  

Os avanços nos estudos com NTC permitiu confeccionar materiais com 

número múltiplos de camadas, sendo possível desenvolver NTC com camada simples 

(SWCNT), duas camadas (DWCNT) e três camadas (TWCNT) o que é interessante, 

pois as propriedades da nanoestrutura podem mudar de acordo com o número de 

camadas permitindo reforço adicional. 

Os SWCNT possui a forma de uma simples folha de grafite enrolado formando 

um rede hexagonal, conforme observa-se na figura 6, com ligações simples e duplas 

entre dois átomos com distâncias na ordem de 0,14 nm. Seus diâmetros variam entre 

0,8 e 2,0 nm e comprimentos atingem alguns micrometros, e apresentam excelentes 

propriedades eletrônicas (ROMERO, 2002; NASCIMENTO, 2008).  

No caso dos múltiplas camadas (MWCNTs), as distâncias entre as camadas é 

na ordem de 0,34 nm. Os dados experimentais demostraram que podem suportar 

correte elétrica cerca de 1000 vezes maior comparada as densidades suportadas pelo 

cobre, além de ótima condutividade térmica ao longo do seu eixo longitudinal. Quando 

adicionados às BPs, pode ser observado um aumento da condutividade térmica em 

até 125% (BEGTRUP et al., 2007). 

Os NTCs vêm recebendo grande atenção devido as suas funcionalidades de 

incorporar seus grupos funcionais podendo mudar o desempenho de um compósito 

polimérico reforçado com este material. Essa funcionalização se divide em dois 

grupos, sendo o primeiro grupo os não covalentes que ocorre a partir da neutralização 
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física entre os tubos do NTC devido ao uso de surfactantes, peptídeos, 

polissacarídeos e ácidos nucléicos. A principal vantagem da funcionalização não-

covalente é que durante este processo as propriedades eletrônicas e a aromaticidade 

dos NTC são preservadas, permitindo o uso dessas nanoestruturas como 

biossensores.  

 

 
Figura 6 - Estruturas provenientes de NTC: (a) SWCNT; (b) MWCNT 
Fonte: Adaptado (RIBEIRO, 2011). 

 

 

O outro grupo é a funcionalização covalente que pode ocorrer em regiões que 

apresentam grande reatividade, onde os NTCs poderão ter as suas paredes ligadas 

a uma infinidade de moléculas que vão desde aminas a polímeros sintéticos ou 

naturais. A funcionalização covalente pode também alterar as propriedades 

eletrônicas dos NTCs (NASCIMENTO, 2008). Estes quando são obtidos, possuem 

forma aglomerada entre os pares, necessitando de um processo de dispersão. Os 

processos mais comuns são dispersão mecânica (misturador), química (misturados 

em um solvente), sendo que este último utiliza-se de sistemas ultrassônicos para uma 

dispersão adequada (LAVALL et al. 2010).   
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2.5 BLENDAS COMPOSTAS POR FS/PA/NTC 
 

 

A FS é um biomaterial muito pesquisado pela comunidade científica em 

incorporação com outros componentes para os mais diversos fins como aplicações 

na área medica e engenharia (ALTMAN et al., 2003). 

Entre os componentes incorporados a esse material destacamos as PAs, que 

tem demostrados ótimos resultados. Estudos com FS em composição com outros 

polímeros foram investigadas por Liu et al. (2004) onde afirma que a mistura de FS/PA 

podem ser bons candidatos para modificar o outro através da mistura entre os 

compostos, não apenas por ter estrutura química similar, mais por possuir ligações 

de amida e assim poder conduzir uma boa miscibilidade entre os dois componentes, 

também poderá unir as cadeias e formar uma estrutura ordenada, mudar a forma de 

cristalização e até mesmo melhorar suas propriedades para ser usados em diversos 

fins.  

Segundo Liu et al. (2004), essa mistura não deve ser realizada em estado 

fundido, pois FS não dissolve a PA, contudo, encontrar um solvente ideal é 

fundamental para uma boa união entre os componentes. Em seu estudo realizou a 

confecção de uma série de filmes de FS com PA66 que foram preparadas pelo 

método de mistura através de uma solução comum.  

Para amostras de FS/PA66 contendo 10 e 30% em massa de FS, observou-

se a presença de esferulitos grandes por MEV e verificou que uma co-cristalização 

de FS e PA66 pode ter ocorrido durante a preparação de filmes de mistura.  O estudo 

mostrou que o FS e PA66 eram quase miscíveis em todas as proporções e 

apresentaram sinais de cristalização por DRX confirmados por MEV, no entanto  

apenas a amostra com 50% em massa de FS/ PA apresentou separação de fases e 

observou-se baixa cristalização. 

 Concluiu que os filmes de mistura de FS e PA66 podem ser preparados por 

soluções de AF, sugerindo a existencia de uma forte interação entre as cadeias 

moleculares de FS e PA66 podendo levar a a miscibilidade em proporções 

específicas dos dois componentes, logo uma pequena quantidade de FS sugere uma 

cristalização com a PA66, enquanto uma grande quantidade de FS formam um 

composto amorfo com PA66.  A mistura de 50% em massa de FS não apresentaram 

cristais visíveis na mistura e o comportamento de cristalização da PA66 é influenciado 
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nas misturas com FS (LIU et al., 2004). 

Essa relação de 50% de mistura de FS/PA, também foi observado por Hardy 

e Scheibel (2010), que obteve os filmes em mesma condições experimentais e 

relaciona ao fato das BP de FS/PA66 formarem filmes cristalinos distribuídos de forma 

homogênea em todas as proporções de mistura diferentes da proporção FS/PA 

50/50%, que apresentam composições de estruturas diferentes. 

Em outra pesquissa com compostos de PA66/FS Guerini et al. (2009), avaliou 

a mistura com diferentes massa molecular obtidas por eletrofiação de soluções de AF 

e NaCl, que também foi adicionado às soluções para aumentar a condutividade. A 

caracterização das fibras foi realizada por MEV, DSC, DRX e FTIR. À medida que a 

massa molecular diminuiu, os diâmetros médios das nanofibras também diminuíram. 

A adição de NaCl aumentou a condutividade elétrica das soluções e por consequência 

aumentou o diâmetro médio das nanofibras.  

As propriedades térmicas e estruturais das misturas de PA6/FS foram 

investigadas por Chen et al. (2008), onde em uma mistura variando de 95/05 a 70/30, 

foram avaliados por TG, DSC e FTIR. Algumas constatações pode ser observada 

como a degradação da FS em temperaturas acima de 210 °C, que ocorre dentro de 

a endotérma de derretimento de PA6.  E o TG demonstrou a massa medida restante 

foi ligeiramente maior do que o esperado, indicando que as misturas melhorou a 

estabilidade térmica.  

De modo geral os estudos com FS e PA por meio de BP, se mostra muito 

promissor para a utilização desses novos produtos como utilização em biomateriais 

e aplicações na engenharia. 

Os NTCs é um outro material que tem chamado atenção da comunidade 

científica. Esse material tem atraído os pesquisadores a investigar as suas 

propriedades e suas aplicações, devido suas características físicas, mecânicas e 

elétricas, pois a partir da modificação e/ou incorporação de grupos funcionais, é 

possível mudar o desempenho de um determinado compósito polimérico reforçado 

com NTC  (RIBEIRO, 2011; RIBEIRO et al., 2017).  Estudos buscam a incorporação 

deste produto com outros materiais para melhorar o desempenho da condutividade 

elétrica, ou até mesmo reforço adicional nas BP, como foco diversas aplicações na 

área medica e engenharia de materiais. 
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Uma das misturas mais estudadas para incorporar a este composto, destaca-

se as PAs, que tem demostrados bons resultados. A escolha para incorporação dos 

NTCs com as PAs se deve ao fato de que esses são polímeros semicristalino que tem 

bom estabilidade térmica e resistência mecânica e é um termoplástico muito utilizado 

na engenharia (NAVARRO-PARDO et al., 2013). 

A preparação destes compósitos a partir de PA/NTC é uma área recente da 

ciência. A mistura consiste um reforço ao polímero e simplesmente são misturados 

entres si, sendo este o método mais utilizado até o momento na preparação deste 

compósito (SENGUPTA et al., 2007).  

As propriedades dos NTCs, podem proporcionar  um material promissor para 

uso em compósitos atuando como um material leve e resistente, devido aos grupos 

funcionais da superfície do carbono manométrico cria o tipo mais forte de ligação 

interfacial com a matriz de polímero (KIM, 2009).  

A funcionalização desejada para esse tipo de compósito é a covalente, onde 

deseja-se que os NTCs atuem em regiões de grande reatividade com suas paredes 

ligadas a uma infinidade de moléculas que vão desde aminas a polímeros sintéticos 

ou naturais (NASCIMENTO, 2008). 

Os NTCs funcionalizados são compostos que sofre alterações em suas 

paredes ao adicionar grupos funcionais por encapsulamento, de modo que seu 

comportamento físico-químico se altere conferindo propriedades diferentes do 

material puro (LEBRÃO, 2013) 

Estudos realizados comparado por técnicas como por exemplo de MEV, 

demonstraram que compósitos de PA66/NTCs funcionalizados apresentam uma 

dispersão muito melhor na matriz polimérica se comparado aos compósitos obtidos a 

partir do NTC não funcionalizado desde que a dispersão do NTC na matriz polimérica 

seja realizada de forma eficaz (SENGUPTA et al., 2007).  

Alguns estudos como de Sengupta et al. (2007), demonstram que os NTC 

funcionalizados podem levar a uma maior cristalização da PA66 se comparada aos 

materiais não funcionalizados, podendo aumentar a resistência máxima à tração e o 

módulo de Young da matriz polimérica, embora este aumento não seja tão efetivo, ele 

é significativo quando se utiliza NTCs funcionalizados.  

Em outro trabalho de  Sengupta et al. (2006), obteve a conclusão que a adição 

de NTC em quantidades maiores a 0,5% em massa leva a uma dispersão inadequada 

não contribuindo para o reforço na PA em processos simples de misturas.  A 
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justificativa para este fato se deve a natureza não polar dos NTCs, já que a PA tem 

um caráter polar. Uma dispersão inadequada pode afetar a energia de ativação de 

degradação dos compostos não estruturados. No processo de degradação da PA66 

a energia de ativação diminui, quando são adicionadas quantidades de NTCs 

superiores a 0,5% em massa. 

Uma mistura de PA66/MWCNT foram investigados por Sengupta et al., (2007), 

onde em seu experimento obteve melhoria de tensão máxima de tração e modulo de 

Young, obtendo um rendimento significativo nas propriedades mecânicas. 

Investigando a ação de reforço do MWCNTs adicionou proporções de 0,5/1,0/2,0% de 

NTC em dois compósitos diferentes conforme a tabela 3, obteve modulo de Young 

melhorado comparado ao filme puro de 14% para 24%.  

Os filmes f-MWCNT / PA66 mostraram uma melhora de 43% no estresse de 

tração máximo em Módulo de Young sobre o filme PA66 puro. No entanto em 0,5% 

em massa, o filme f-MWCNT / PA66 mostrou aumento de 15% módulo sobre o filme 

u-MWCNT / PA66. 

 

 

 
Tabela 3 - Filmes moldados com PA66/MWCNT 

 

Amostra PA66 (%) MWCNT (%) Composição 

NC0 100 - Filme puro PA66 
NC5 100 0,5 0,5% em Massa u-MWCNT* 
NC1 100 1,0 1,0% em Massa u-MWCNT 
NC2 100 2,0 2,0% em Massa u-MWCNT 
NC05m 100 0,5 0,5% em Massa de f-MWCNT* 
NC1m 100 1,0 1,0% em Massa de f-MWCNT 

*f – Funcionalizados com hexametilenodiamina, u – Não Funcionalizados. 

Fonte: Adaptado (SENGUPTA et al., 2007). 

 

 

As conclusões obtidas por Sengupta et al. (2007), colocam que a maior 

proporção de  NTC no composto não melhora significativamente a tração, o que pode 

ser explicado com base no problema de dispersão das NTC na matriz PA66 e também 

devido à comportamento de cristalização dos MWCNTs. 

Porém a presença de NTC aumentam a rigidez do compósito, particularmente 

a temperaturas mais elevadas, como refletido a partir de os valores do modulo de 

Elasticidade. A mesma conclusão foi obtida de acordo com Navarro-Pardo et al. 
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(2013), e adverte que alguns cuidados devem ser considerados, pois estudos 

apontam que alto conteúdo de NTCs funcionalizados, podem levar a uma baixa taxa 

de cristalização.  

Uma pesquisa realizada por Zhou et al. (2017), avaliou o comportamento 

térmico  de compósitos PA6/NTC do usando DSC onde os resultados indicaram que 

a adição da NTC teve pouco efeito sobre o comportamento de fusão dos compósitos 

PA6/NTC. No entanto, o comportamento de cristalização foi alterado 

significativamente e um pico de cristalização dupla observado para amostras que 

incorporam a NTC. 

Trabalhando com um composto de PA66/NTC Ribeiro (2011), obteve 

resultados que demonstraram a adição de NTCs em até 0,5% em massa aumentando 

a estabilidade térmica da PA66. De modo geral a literatura sugere a adição de NTC, 

com a composição ideal nas blendas até 0,5%, para um bom desempenho do 

material. 

Por outro lado, outro experimento menos recorrente é referido a adição de NTC 

com a FS, onde tomando como referência a pesquisa  de Pan et al. (2015),  que 

avaliou a mistura de MWCNTs com FS em diferentes combinações  e posterior 

caracterização dos componentes por FTIR e teste de tração, observa-se que 

comparando um filme puro, ao adicionar 0,5% de MWCNT a matriz aumentou o   

modulo de Young e a resistência à tração final em aproximadamente 24% e 39%, 

respectivamente.  

Ao adicionar 1% o teor de folha-β melhorou de 17,8% para 53,6%, e aumentou 

a viscosidade da solução FS dez vezes. Assim concluiu que a as misturas de FS/ 

MWCNTs filmes com propriedades mecânicas melhoradas e biocompatibilidade são 

adequadas como novos biomateriais. 

A partir destes dados obtidos por meio desta revisão, destacamos esta 

proposta de estudo com incorporação dos três componentes como FS, NTC PA6 ou 

PA66 em uma BP, e avaliação físico-química dos comportamentos testes mecânicos, 

com intuito de obter um material funcional e reforçado de engenharia que venha de 

encontro a atender a questão da destinação dos resíduos dos casulos do bicho da 

seda e a reciclagem ambiental.  
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2.6 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  
 

2.6.1 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 
 

 

A radiação infravermelha foi descoberta por Herschel em 1800, e a partir de 

1900 Coblentz obteve espectros de absorção no infravermelho de grande número de 

compostos orgânicos em estado sólido, líquido e vapor. A frequência observada para 

as regiões espectrais no infravermelho variam desde 10 até 12800 cm-1 e 

corresponde, à parte do espectro eletromagnético situada entre as regiões do visível 

e das microondas (MEDEIROS, 2009).  

A espectroscopia de absorção no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético para a irradiação 

de uma amostra. Esta técnica baseia-se no fato de que as ligações químicas das 

substâncias possuem frequências de vibração específicas, as quais correspondem a 

níveis de energia da molécula (chamados de níveis vibracionais) (NAUMANN, 2001).  

Tais frequências dependem da forma da superfície de energia potencial da 

molécula, da geometria molecular, das massas dos átomos e, eventualmente, do 

acoplamento vibrônico. São detectadas pelo aparelho apresentando em um gráfico 

curvas característicos do grupo funcional em determinado comprimento de onda 

(NAUMANN, 2001).  

Os equipamentos mais antigos para espectroscopia de absorção no 

infravermelho eram do tipo dispersivo, ou seja, os espectros eram obtidos com auxílio 

de um feixe de infravermelho passado através da amostra e a radiação transmitida 

por dispersão em uma rede de difração. Esse modelo operava até aproximadamente 

a década de 70, quando então foram substituídos por espectrômetros com 

transformada de Fourier (FTIR) devido à sua velocidade, confiabilidade e 

conveniência (MEDEIROS, 2009).  

De acordo com Souza (2009) os espectrômetros que operam com FTIR, 

proporcionam acessórios para espectroscopia de refletância total atenuada (ATR), 

que caracteriza-se basicamente de uma espectroscopia de reflexão interna na qual a 

amostra é colocada em contato com um elemento de reflexão interna de alto índice 

de refração que geralmente são cristais feitos de materiais que possuem baixa 
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solubilidade em água e altos índices de refração como é o caso do seleneto de Zinco, 

Germânio, Iodeto de Tálio e diamante. 

Em amostras de difícil manuseio tanto solidas como liquidas, geralmente usa-

se de ATR, No entanto seu uso vem se disciminando, pois os espectros gerados por 

esta técnica são obtidos rapidamente em uma grande gama de amostras sem o 

mínimo de preparação (MEDEIROS, 2009). 

 

 

2.6.2 Análise Térmica (TG e DSC) 
 

2.6.2.1 Termogravimétria (TG) 
 

 

Na TG o objetivo de verificar as variações da massa em função do aumento da 

temperatura. É possível verificar pelas curvas formadas nas análises processos 

característicos como (Ti), que é o início da variação de massa, e a (Tf) que é a 

conclusão da variação de massa em determinada temperatura. Nas curvas 

características quando a medida possuir muitas sobreposições usa-se a DTG que é a 

termogravimétria derivada da TG, muito útil para diferencia-las.  

A TG permite avaliações da resistência térmica do tipo químico: forças de 

ligações, simetria molecular, rigidez da estrutura intramolecular e grau de ligações 

cruzadas. Avaliações da resistência térmica do tipo físico: massa molar, 

empacotamento molecular, interações moleculares e pureza (MACKENZIE,et al., 

1972). 

 

 

2.6.2.2 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 
 

 

Quando um processo químico de uma substância e promovido pela variação 

controlada de temperatura em que sofre uma mudança física, duas técnicas podem 

ser usadas: a (DTA) analise térmica diferencial, que mede a variação em função da 

temperatura e a (DSC) calorimetria diferencial de varredura que é medida a variação 

da entalpia (∆H) (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  
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A técnica de DSC pode ser utilizada na determinação da transição vítrea, 

cristalização, fusão, estabilidade de produtos, cinética de cura e estabilidade oxidativa. 

Pode ser empregada no estudo das mudanças de fase líquido-vapor, sólido-vapor e 

sólido-líquido e medir as entalpias de vaporização, sublimação e fusão (FALLEIRO, 

2012).   

É uma importante técnica termoanalítica, que consiste em avaliar mudanças 

nas propriedades físicas ou químicas dos materiais em função da temperatura através 

da detecção das alterações do fluxo de calor associadas a esses processos. Seu 

princípio de medição é a comparação do fluxo de calor para a amostra e para um 

material de referência que são aquecidos e arrefecidos a uma mesma taxa 

(FALLEIRO, 2012). 

As alterações associadas a absorção ou liberação de calor causam uma 

alteração no fluxo de calor diferencial que são gravado com um pico.  A área sob o 

pico é diretamente proporcional à mudança de entalpia e a sua direção indica se o 

evento é endotérmico ou exotérmico (BILIADERIS, 1983). 

 

 

2.6.3 Análises de Tração Mecânica 
 

 

Para avaliar a resistência de materiais entre os diversos tipos de ensaios, um 

dos mais usuais é o ensaio de tração mecânica que consiste no uso de um corpo de 

prova submetido a um esforço que se alonga até a ruptura através da força exercida 

pode-se gerar alguns parâmetros que permitem verificar a tensão de escoamento e 

deformações gerando um gráfico de strain – stress, sendo a força aplicada por 

unidade de área stress e a área de deformação strain (LOPES, 2012). 

De acordo com Canevarolo (2006), entre os vários tipos de ensaios em 

polímeros, um dos mais populares são os ensaios de tração onde se observa o 

parâmetro que quantifica a sua resistência mecânica através do teste de tenção-

deformação pelo modulo de Young ou elasticidade; tensão e deformação no 

escoamento, tensão máxima, tensão e deformação na ruptura, e tenacidade.  

O ensaio de tração é usado para verificar as propriedades mecânicas das 

blendas composta por PA/FS/NTC, onde determina-se entre outros parâmetros o 
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modulo de Young, ou modulo de elasticidade, indicando a rigidez e a tensão de 

estiramento que o composto pode suportar. 

Para calcular as tensões em qualquer ponto da curva em um gráfico tensão-

deformação, mede-se a razão entre a carga ou a força aplicada e a área da seção 

transversal do corpo de prova.  

A inclinação da curva de tensão-deformação na região elástica é o modulo 

de Young ou elasticidade E, que fornece informações acerca do comportamento do 

material avaliado, ou seja, está relacionado com a rigidez do polímero, quanto maior 

for o valor do modulo maior será a sua rigidez (CANEVAROLO, 2006; 

SHACKELFORD, 2008). 

 

 

2.6.4 Análises por Difração de Raio X 
 

 

A Difração de raio X é uma ferramenta utilizada para determinar estrutura 

cristalina de um composto, podendo estabelecer posições relativas dos átomos em 

sólidos cristalinos. O equipamento permite o estudo da estrutura cristalina, 

possibilitando conhecer com precisão a posição dos átomos de um material, além de 

permitir conhecer o efeito da adição de pequenas quantidades de outros elementos 

químicos (dopantes) nas propriedades finais do material. 

 Fornece informações sobre interações intermoleculares que são responsáveis 

pela estabilização dos sólidos cristalinos, modo de coordenação do ligante com o 

metal entre outros. Deste modo pode-se relacionar a estrutura molecular com 

propriedades físicas e químicas do material em estudo, sendo uma técnica muito 

importante para análise da estrutura cristalina em diversos materiais, entre eles os 

polímeros (MOULIN et al., 2014). 

Esta técnica consiste na difração que é o resultado da interferência dos feixes 

de raios X refletidos por uma família de planos cristalinos. Este feixe monocromático 

com certo comprimento de onda incide com um ângulo Ө em relação a uma família 

de planos podendo ser calculado a distância Interplanar (SKOOG; WEST; HOLLER, 

2002). 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

 

Preparar e caracterizar blendas de PA6 e PA66 compostas por FS e NTC, pelo 

método “casting”, com a finalidade de obter um material polimérico com potencial para 

aplicação de engenharia, utilizando-se de parte da FS que não é utilizado no processo 

de produção de fios de seda, como reaproveitamento de um material rejeitado na 

indústria para incorporação a esta blenda. 

 

 

3.1.1 Objetivos Específicos  
 

 
  

• Obter as soluções e/ ou dispersões de PA6, PA66, FS e NTC e posterior 

misturas das substâncias em proporções determinadas para o 

desenvolvimento dos filmes. 
   

• Caracterizar o material obtido por análises TG, DTG, FTIR, DRX e análise 

mecânica para poder avaliar o comportamento da FS no composto e verificar 

se com a adição de NTC na matriz aumentou a resistência dos filmes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 METODOLOGIA 
 

 

Na Figura 7 observa-se o fluxograma com todas as etapas da pesquisa.  

 

 
Figura 7 - Fluxograma das etapas da pesquisa.  
Fonte: O autor (2018). 
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4.1.1 Degomagen de Fibras de Seda 
 

 

Os procedimentos experimentais para a preparação da FS foram tomados 

como base no trabalho de Altman et al. (2003) e Liu et al. (2004), onde a FS foi 

separada da sericina por meio de um processo denominado degomagem, que 

consiste em adicionar a FS em água, e levado a aquecimento. O processo promove a 

remoção da sericina e garantindo que as fibras de FS permaneçam estáveis.  

Para a extração da sericina os casulos cedidos pela BRATAC, fiação de seda 

de Londrina-PR (Figura 8 (a)), foram cortados em pedaços e imersos em água 

destilada na proporção 4:1000 (m/v), totalizando 9 erlenmeyers de 1 L e 36g de FS 

que foram aquecidos à 120ºC por 1 hora em autoclave. 

Após a remoção da sericina da fibroína foram lavadas por três vezes em água 

destilada, inserida em água destilada por 12 horas. Posteriormente a seda degomada 

conforme Figura 8 (b), foi submetida a secagem em estufa a 60°C durante 7 h. 

A sericina foi acondicionada em recipientes para posteriores experimentos 

desta substância.  

 

 

 
Figura 8: a) Casulo do Bombyx Mori; b) Seda degomada. 
Fonte: O autor (2018). 
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4.1.2  Preparação da Mistura FS/PA/NTC – metodo Casting 
 

 

A seda degomada foi dissolvida numa solução de FS/AF, sendo (12g FS/600 

mL-1 AF) em chapa de aquecimento por 3 horas a 65°C obtendo assim a solução de 

FS como observado na Figura 9. 

 

 
Figura 9: Dissolução da FS em ácido fórmico em chapa de aquecimento. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

As PA6 e PA66 foram solubilizados em AF a 60 °C por uma hora, em uma 

solução contendo   (6g PA6/ 300 mL-1 AF) e outra  solução contendo     (6g PA66/300 

mL-1 AF) . Os NTCs foram preparados em solução de 1% em AF e levado ao processo 

de ultrasonicação por 3 minutos, conforme observado na Figura 10 (b). 

 

 

 
Figura 10: a) Solução de FS, solução de PA6, Solução de PA66; b) solução de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 



45 
 

 

 

As soluções de FS e PA6, PA66 e NTC em proporções de 40/60 / 50/50 e 

60/40 em volume de cada material, sendo adicionado com 0,1 g de ácido cítrico (AcC) 

em cada proporção de solução de mistura, levado ao processo de ultrasonicação por 

3 minutos.  

Esses filmes de FS/PA/NTC foram obtidos pelo metodo “casting” conforme 

observado na Figura 11, que consiste na preparação da solução e aplicação ou 

espalhamento da mesma em um suporte, nesse caso a placas de teflon para posterior 

evaporação do solvente (CAVALCANTI et al., 2002).  

 

 

 
Figura 11: a) Solução espalhada em placa de teflon método “casting”; b) Placas 
levadas para secar em chapa de aquecimento. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Os filmes foram secos nessas placas em chapa de aquecimento por 

aproximadamente 40 minutos conforme observado na Figura 12 (a/b) e ao término 

das secagens as amostras foram levadas a estufa por 4 horas para retirar o AF 

residual. Os filmes obtidos possuíam em média entre 0,8 a 1,12 mm de espessura, 

conforme observado na Figura 12 (c). 
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Figura 12: a) Placas levadas para secar em chapa de aquecimento; b) Filmes após a 
secagem; c) Aparelho utilizado para medição da espessura dos filmes. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

4.1.3 Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 
 

 

Os espectros de FTIR dos filmes de FS/PA foram obtidos usando um 

espectrômetro PerkinElmer, modelo Frontier Figura 13, no modo de Refletância Total 

Atenuada (ATR, do inglês Attenuated Total Reflectance) com condições: resolução de 

4 cm-1 na região entre 4000 cm-1 a 600 cm-1. Os procedimentos seguiram os métodos 

padrão de acordo com a norma (ASTM - D 3677-10, 2011), que dispõe sobre métodos 

de testes padrões para identificação por espectrofotometria por infravermelho. 

 

 

 
Figura 13: Aparelho espectrômetro usado para análise dos filmes. 
Fonte: O autor (2018).  
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4.1.4 Termogavimetria (TG) Termogavimetria Derivada (DTG)  
 

 

A curvas TG e DTG foram obtidas com o atmosfera inerte de Nitrogênio (N2), 

fluxo de gás a 20 mL.min-1, temperatura de operação entre 70°C a 650°C, com razão 

de aquecimento em 10°C.min-1, sendo 5 min-1 de aquecimento prévio. 

O Equipamento utilizado foi o STA6000 da PerkinElmer, Figura 14. As 

amostras foram colocadas em porta amostra de platina aberto com 10 mg de amostra.  

 

 

4.1.5 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 
 

 

A curvas DSC foram obtidas com o atmosfera inerte de Nitrogênio (N2), fluxo 

de gás a 20 mL.min-1, sendo aquecimento prévio até 110°C, com faixa de temperatura 

de operação entre 50°C a 450°C, com razão de aquecimento em 10°C.min-1. As 

amostras foram colocadas em porta amostra de Alumina aberto com 10 mg de 

amostra, o equipamento utilizado foi o STA6000 da PerkinElmer. 

Os procedimentos seguiram os métodos padrão de acordo com a norma da 

Sociedade Americana de Testes de Materiais (ASTM – Do inglês American Society 

for Testing and Meterials )  D 3418 - 12, (ASTM, 2012) que dispõe sobre análise 

térmica via DSC para Identificação polímero. 

 
 

 
Figura 14: Aparelho STA6000, utilizado para análise térmica dos filmes por TG e DSC. 
Fonte: O autor (2018). 
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4.1.6 Ensaios Mecânicos  
 

 

Os filmes foram recortados com tesoura em tamanho padrão de 1.cm-1 x 

4.cm-1 de cada amostras para ensaio de tração sendo 6 amostras de cada sequência 

totalizando 6 x 12 para PA6 e 6 x 12 para PA66. Foram medidos um por vez através 

de um micrometro marca Starrett (Figura 12 (c)).  As medidas foram lançadas no 

softwere do programa do equipamento para o ensaio de tração que foram obtidos 

utilizado um Texturômetro modelo TA.HD – plus – Stable micro Sistems, conforme 

observado na Figura 15.  

Os filmes mistura de FS/PA foram avaliados com os seguintes parâmetros: 

Célula de Carga de 5 Kg; Velocidade de1 mm.min-1; temperatura de ensaio a 25 °C, 

com os grampos dispostos a 2,5 cm entre ambos. 

Os resultados do modulo de Young e da tensão de estiramento foram 

avaliados através da curva tensão versus deformação.  Os procedimentos seguiram 

os métodos padrão de acordo com a norma (ASTM D 882, 2002) que dispõe sobre os 

métodos de teste padrão para propriedades de tração de plásticos em filmes finos.  

 

 

 
Figura 15: a) Texturômetro com blenda em análise; b) Filme submetido a teste de tração 
mecânica no instrumento. 
Fonte: O autor (2018). 
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4.1.7 Análise por Difração de Raio X 
 

 

Os filmes mistura de FS/PA foram analisados por difração de raios X em 

difratômetro convencional (modelo Empyrean) Figura 16, com as seguintes 

parâmetros: Radiação Cu Kα (λ = 1.5405980 Å); tensão 40 Kv; Corrente 40 mA; faixa 

angular de varredura (2Ө) 8.00-39.99°; Passo angular (2θ) 0,01º; Tempo de varredura 

total 58,39 min.  

A análise qualitativa das fases cristalinas presentes foi efetuada através da 

comparação do ângulo de difração de Bragg. 

 

 

 
Figura 16: Equipamento utilizado para os ensaios por DRX. 
Fonte: O autor (2018). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 ESPECTROSOPIA NO INFRAVERMELHO (FTIR) 
 

 

Ao avaliar o processo de ultrasonicação para o preparo das soluções, observa-

se, de acordo com o gráfico 1, que esse método pode não ter interferido nas 

propriedades químicas dos componentes e sim alguma forma de interação.  

No entanto uma banda mais intensa é observado no compostos sem 

ultrasonicação relacionado a uma redução no sinal do estiramento do grupo C-N em 

1148 cm-1 que pode ser devido a uma melhor interação da FS com o ácido fórmico, e 

quebra dos radicalares.  

De maneira geral o método indica ser um processo eficiente para a preparação 

das soluções na dispersão dos produtos de mistura tais comportamentos foram 

analisados por outras técnicas a seguir, para verificação. 

 

 

 

Gráfico 1 - Espectro FTIR de misturas de PA66/FS- 50/50%, PA6/FS- 50/50% - com e sem 
Ultrasonicação sem adição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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As bandas identificados nos espectros do gráfico 2 podem ser atribuídos 

conforme a literatura para as bandas apresentadas na tabela 4, referentes a FS. Esse 

gráfico refere-se as amostras de FS in natura (FIN) e solução de FS/ácido fórmico 

(FAF). 

 

 

Gráfico 2 - Espectro FTIR Fibroina in natura (FIN) e Fibroina dissolvida em ácido fórmico 
(FAF). 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Observa-se no gráfico 2 as bandas caraterísticas da FS, relativas as amidas I 

(estiramento C=O, 1620 cm-1), amidas II (deformação N-H, 1510 cm-1) para FIN e FAF 

e amida III (estiramento C-N, 1228 cm-1) para FIN, entretanto observa-se a diferença 

dos compostos FS in natura e a solução de FS, com a presença de uma banda mais 

pronunciada em FAF em 1148 cm-1 e uma com menor intensidade em 1700 cm-1. O 

sinal em 1148 cm-1 relativo ao (estiramento C-N) em FAF, foi observada com menor 

intensidade em FIN.  O sinal em 1700 cm-1 pode estar relacionado a interação da FS 

com AF, por meio de uma modificação na estrutura,  essa banda em FAF é atribuído 

ao arranjo de as cadeias de proteínas da FS e sua interação com AF e estão de acordo 

com os mesmos parâmetros observados por Freddi G. et al. (1999), ou seja, 

representa a forma com que as proteínas da FS se rearranjam. 

c 
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 Pode-se observar que a posição da banda na amida I, região que corresponde 

à vibração C=O na estrutura da FS, pode ser usado para determinar a conformação 

molecular. Essa região entre 1616-1637 cm-1 geralmente representa conformação de 

folha-β, enquanto a região 1638-1663 cm-1 é atribuída a conformação de folha de 

acordo com Chen et al. (2001). As faixas em 1077 e 1018 cm-1 são correspondete aos 

aminoacidos da FS, observados também por Yalçin et al. (2015). Ao relacionar esses 

comprimentos de onda com a tabela 4, notamos que os valores para FIN se encontram 

dentro da faixa de valores encontrados na literatura por  Huang et al. (2017). 

 

 

 
Tabela 4 - Identificação das bandas de absorção da FIN, e os respectivos comprimentos de 

onda. 
 

Componente Sequência Bandas Número de Onda (cm-1) 

 

 

FIN 

1 Estiramento C-N (amida III) 1226-1260 

2 Dobramento N-H (amida II) 1512-1546 

3 Estiramento C=O (amida I) 1600-1700 

4 Grupos N-H 3420 

Fonte: Adaptado (HUANG et al., 2017). 

 

 

No gráfico 3 são apresentados os espectros de infravermelho das amostras de 

PA6 e PA66 puro, PA6/FS 50/50%, PA66/FS 50/50%, FIN e FAF. Para PA6 as bandas 

em 1725 cm-1, são atribuídas especificamente a o grupo C=O, 1635 cm-1 corresponde 

a deformação axial, amida da PA6 e em 1538 cm-1 são atribuídas especificamente a 

amidas secundarias. Em PA66 as bandas em 3297, 1633 e 1533 cm-1 correspondem 

ao grupo amida de acordo com Yalçin et al. (2015).  

Em ambas as PAs regiões entre 3300 cm-1 apresenta-se bandas característica 

da do estiramento da ligação N-H em suas estruturas também observados por  Iwaki, 

(2017), e bandas em 2850 e 2935 cm-1  são atribuídas as vibrações de estiramento 

assimétrico do grupo C-H, apresentadas de forma muito discreta em FIN e FAF. A 

principal diferença entre PA6 e PA66 puro está relacionado ao sinal em 936 cm-1, 

relativo ao estiramento C-C=O, aparecendo bastante pronunciado em PA6 estando 

de acordo com o trabalho de Guerrinia et al. (2009).  
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Uma banda mais pronunciada em FAF em relação as PAs puro e PAs/FS 

50/50% nas regiões de 1237-1217 cm-1 atribuida a uma conformação de folha 

predominante da composição com PAs/ FS também observado no trabalho de Pavoni 

et al., (2016). 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Espectro FTIR de PA6/FS- 50/50%, PA66/FS- 50/50%, PA6 puro e PA66 puro, FIN 
e FAF. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Para os filmes preparados com NTC conforme Figura 17, na região da amida I 

a uma diferença entre FIN e FAF, apresentam bandas entre 1625 e 1635 cm-1 

respectivamente que pode ser atribuído à conformação da folha-β. No entanto 

observa-se uma mudança significativa relacionado as bandas entre 1237-1217 cm-1 

que apresentaram-se bem pronunciadas em FAF não apresentada nos compostos 

com adição de NTC na matriz.  

De maneira similar observa-se nos compostos sem NTC, que pode estar 

relacionado a uma interação, não modificando quimicamente os filmes, e sim 

interagindo fisicamente.   
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Figura 17: Espectro FTIR de misturas de PA6 e PA66/FS contendo diferentes 
concentrações de NTC e FIN/FAF/PA6 e PA66 puro. a) PA6/FS 40/60%; b) PA66/FS 40/60%; 
c) PA6/FS 50/50%; d) PA66/FS 50/50%; e) PA6/FS 60/40%; f) PA66/FS 60/40%. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

As bandas apresentadas em 2859-2936 cm-1 são atribuídos ao alongamento 

C-H sp3 das PAs. As bandas de absorção em 3300 cm-1, que pode ser atribuído as 
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ligação de hidrogênio grupos N-H provenientes da estrutura da FS, também 

observados por Freddi G. et al. (1999).  

Fazendo uma comparação dos filmes compostos por NTC e as PA, em 

proporções de 50/50% recorremos a literatura onde alguns autores como  

(MAHMOOD et al., 2013; NAVARRO-PARDO et al., 2013),  apresentam atribuições 

de algumas bandas característicos em PA6 e PA6/NTC, onde os valeres são 

apresentadas na tabela 5.  

A banda em 1535 cm-1 em PA6 e PA66, é atribuido a amida II, que apresentam 

minimos deslocamentos comparado ao mesmo comprimento de onda dos filmes que 

foram adicionados NTC.  Isto pode estar relacionado a uma interação quimica entre 

NTC e as PAs, indicado por meio  desses pequenos deslocamentos nas bandas. Por 

exemplo a banda de Amida I em 1630 cm-1 em PA66 a 50/50% de PA/FS com NTC, 

desloca-se entre 1620 e 1633 cm-1. Já a banda da amina em 3295 cm-1 em PA6, 

desloca-se entre 3280 e 3285 cm-1para os compostos contendo NTC na composição. 

Para PA66 a 50/50% e 40/60%  de PA/FS com NTC a banda amina em 3296 cm-1 

observa-se  deslocamento de banda entre 3287 cm-1 e 3296 cm-1  região de 

estiramento N-H somente para a composição com NTC, tais fenomenos pode ter 

relação com o efeito do NTC na matriz do composto. Para PA6 observa-se 

deslocamentos entre 3291  a 3296 cm -1 região de estiramento N-H nos compostos a 

40/60%  de PA/FS com NTC, e na regiao de amidas I e II nos compostos com NTC a 

0,025g e 0,050g, entre 1630 a 1620 cm-1 e 1530 a 1515 cm-1. Tais mudanças com 

poucas intensidades, sugerem interações química entre a cadeia macromolecular das 

PAs/FS e a adição de NTC, também observados por  Zhu et al. (2006). 

Analisando o tratamento com AF, comparando os espectros para os filmes 

compostos por NTC, verifica-se uma banda em 3295 cm-1 que pode ser atribuída a 

OH, vibrações de estiramento em grupos C-OH; uma banda pouco pronunciada em 

1720 cm-1 é atribuído a vibrações de estiramento em grupos carboxilas e carbonila. 

Um ombro a 1474-1416 cm-1 atribuído para vibrações de deformação no grupo 

C-H. Uma banda larga fraca em 1200-1275 cm-1 pode estar associado a vibrações de 

alongamento C-O (ZHU et al., 2006). 
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Tabela 5 - As bandas de absorção e as partes químicas responsáveis pela sua existência em 

amostras compostas PA6, PA66 puro e PA6/ NTC. 
 

Posição da Banda (cm-1)  

Grupo Químico PA6 PA6/NTC PA66 

- - 3300 Deformação axial livre de N–H 

3290 f 3290 - Vibrações do modo de alongamento N-H 

- - 3080 Deformação angular N–H no plano 

- 3060 m - Alongamento assimétrico do grupo C-H 

- - 2950 Deformação axial CH2 

2931m 2931 - Vibrações do modo de estiramento assimétrico do grupo H-C-

H 

2860 p 2860 - Vibrações do modo de estiramento simétrico do grupo H-C-H 

- - 2858 Deformação axial CH2 

- - 1640 C = O deformação axial, amida I 

1635 vf 1635 - Amida I (C = O alongamento de grupos quinona) 

- - 

1535 -1555 Deformação axial C - N e deformação angular CO-N-H, amida 

II 

1540 vf 1540 

- Amida II (combinação de dobra de grupo N-H e grupo C-N 

vibração de alongamento) 

1462 vp 1462 f - C = Esticão atômico C 

- - 1440 Deformação CH2 

- - 1370 Deformação axial C–N 

- 1360 m - C-H Vibração do modo de flexão 

- - 1300-1305 Deformação angular fora do plano, N–H 

1260 vs 1260 

- S=O Grupo funcional sulfônico, freqüência de alongamento C-

O 

- - 1220 Deformação angular fora do plano, (H–N–C=O) 

- - 
1202 Pico cristalino: deformação angular simétrica fora do plano, 

amida III 

1200 v 1200 - Curvatura simétrica C-C-H / torção CH2 

 1170 p - C=O Vibração de alongamento do grupo carboxílico 

- - 1140-1146 Deformação angular fora do plano dos grupos carbonila 

1070 m 1070 

- Vibrações de alongamento C-O (grupo carboxílico), grupos -

OH na CNT superfície após oxidação 

- - 

1033-1043 e 

1063-1066 

Estrutura triclínica, alongamento axial do esqueleto (C-C) 
 

1020 m 1020 - -SO3H Grupos sulfônicos 

 - 934 Pico cristalino, deformação axial da amida (C–C=O) 

794 vf - - Grupo S-O 

712 730, 712 - N-H Abano / CH2 Balanço 

671 f 666 - C-C Dobrando 

570 p 570 - O=C-N Dobrando 

Notas: f = forte; m = médio; v = vários; p = pouco. 

Fonte: Adaptado (MAHMOOD et al., 2013; NAVARRO-PARDO et al., 2013). 

 

 

De acordo com Zhu et al. (2006), um pequeno agrupamento de NTC e sua 

modificação não se deve apenas à sua funcionalidade como carboxilas e hidroxilas, 
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mas se deve a seu comprimento e relação de aspecto característicos próprio de cada 

componentes. No entanto esses resultados indicaram modificações bem sucedidas 

de NTC e os gráficos dos espectros FTIR indicaram que os componentes foram 

parcialmente cristalizado e pode ser induzida pelo AF usado na preparação das 

soluções (HUANG et al., 2017).  

Após a evaporação do AF acorre a recristalização da folha-β de FS, logo 

verifica-se que as moléculas de FS em solução de AF são estáveis e têm baixos 

valores de raio hidrodinâmico, quanto mais hidratado o íon maior o raio hidrodinâmico.  

Logo observa-se que pode estar intimamente relacionado ao fato de que o AF tem 

duas funções opostas de dissolução e cristalização simultaneamente (HUANG et al., 

2017).  

De acordo com Um et al. (2003), essa estabilidade da solução e a cristalização 

de FS são atribuídas à forma molecular compacta de FS/AF, resultantes das 

interações moleculares entre o AF e os grupos polares nas moléculas de FS. 

De acordo com uma observação proposta por Zhu et al. (2006), verifica-se que 

os espectros FTIR de PA/FS a 40/60%, 50/50% e 60/40% em composição,  

adicionados diferentes proporções de NTC conforme Figura 17 apresentam grande 

semelhança aos espectros de PA6 e PA66 puro. Observa-se apenas pequenos 

deslocamentos dos bandas característicos indicando que ao adicionar NTC na matriz 

FS/PA não ocorre mudanças com efeito significativo sobre a estrutura química dos 

compostos. 

Observa-se que em todas as composições com as proporções de FS/PA não 

apresentaram diferenças significativas, sendo que a única mudança observada está 

na forma característica de cada PA e da FS para ambas as porcentagem, ou seja 

quando a composição de PA era 40/60% a forma dos espectros apresentam 

características pouco acentuada de FS. 

 Ao contrário quando a PA era 60/40% a forma dos espetros apresentam 

características pouco acentuada de PA, o que indica de fato não haver mudanças 

químicas significativas no sistema.   

De modo geral observa-se pelos espectros de FTIR, que não houve mudanças 

químicas significativas, a única mudança que ocorreu com as misturas, foi de 

característica física indicando uma mudança na conformação da folha- no sistema, 

para FIN e FAF em relação as composições de PA/FS/NTC, região da amida III 

atribuídas a interação entre os grupos N-H; C=O, e O-H.  
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5.2 TERMOGRAVIMETRIA (TG) E TERMOGAVIMETRIA DERIVADA (DTG) 
 

 

Na análise das curvas de TG do gráfico 4, onde são comparados o 

comportamento térmico entre a FS, FAF, PA6 e PA66, observa-se que a degradação 

para FIN e FAF ocorre acima de 200°C e a massa residual é maior comparada a PA6 

e PA66. 

Para a FAF observa-se duas fases de perda de massa, uma perda inicial em 

torno de 100°C caracterizado por uma perda de umidade residual e outra perda de 

massa acentuada na faixa de temperatura de 200-400°C, que de acordo com Baimark 

et al. (2010), está associado à quebra dos grupos da cadeia lateral de resíduos de 

aminoácidos, bem como a divisão de ligações peptídicas.  

 

 

 

Gráfico 4 - Curvas termogravimétricas PA6, PA66, FIN e FAF. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

A amostra de FIN apresenta de modo discreto início de perda em massa a 

cerca de 170°C e acima de  230°C começa a degradação termica.  

PA6 é PA66 são estáveis a um temperatura mais alta do que FIN e FAF, por 

exemplo, analisando PA6 verifica-se que á 260°C não perdeu massa, enquanto FIN 
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perdeu cerca de 25% de sua massa. Esse fator de acordo com Wiebeck e Harada  

(2005), pode estar relacionado a uma maior estabilidade da PA6 que possui uma 

temperatura de fusão entre 217 a 223°C, já PA66 apresenta uma temperatura fusão 

entre 255 a 265°C (CHEN,  et al., 2008;WIEBECK; HARADA, 2005). 

Para a PA6 observa-se o primeiro estágio de perda de massa em torno de 

165°C e a segunda fase envolve grandes degradações e começa em 371°C e 

completa em 472°C, se mostrando estável até 371°C em atmosfera de Nitrogênio. 

Acima de 472°C ocorre um aumento da taxa de perda de massa e a quase completa 

decomposição. Para a PA66 um estágio inicial de perda de massa em torno de 170°C 

e a segunda fase envolve degradações com perda de massa significativas que 

começa em 350°C e completa em 390°C, se mostrando estável até 350°C em 

atmosfera de Nitrogênio. Acima de 390°C ocorre um aumento da perda de massa e a 

decomposição é finalizada. 

Ao analisar o processo de ultrasonicação, por análise térmica em amostras 

contendo PA/FS 50/50% conforme observa-se no  grafico 5, nota-se que os filmes 

tratados com esse método apresentaram maior estabilidade térmica quando 

comparado ao processo sem  o uso da técnica de Ultrasonicação. Deste modo por 

meio desta técnica se apresentam melhores termicamente. 

 

 

Gráfico 5 - Curvas termogravimétrica amostras PA6/FS e PA66/FS – 50/50% Sem processo 
de Ultrasonicação; PA6/FS e PA66/FS – 50/50% Com processo de Ultrasonicação. 
Fonte: O autor (2018). 
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De acordo com Martins (1998), o processo de ultrasonicação auxilia na 

solubilização dos compontes, o que pode estar relacinado a essa melhoria na 

estabilidade térmica do material, devido a uma melhor homogeneização da suspensão 

e consequentemente, das interções entre os polímeros.  

Fazendo uma comparação entre FIN, PA6 e PA66 puro e as composições de  

PA/FS contendo NTC Figura 18, observa-se que as matrizes com NTC apresentam 

dois intervalos de perda de massa, sendo que o primeiro entre 70-150°C ocorreu por 

evaporação de umidade já a faixa de 150-500°C se deve à decomposição de FS e PA 

(BAIMARK et al., 2010). 

Avaliando as proporções de PA/FS no sistema observa-se que as curvas são 

muito idênticas, nota-se que nem a fase da PA e nem a introdução de NTC influência 

a degradação térmica dos compósitos e a quantidade de massa residual se deve ao 

fato da degradação incompleta dos NTC, para a faixa de temperatura avaliada 

(FILIPE, 2009).  

Relacionando a PA6, PA66 puro e os compostos contendo NTC, observa-se 

uma estabilidade térmica melhorada com aumento máximo no início da temperatura 

degradação observada no composto PA66/NTC e PA6/NTC. No caso de PA6 a 

amostra começou a sofrer degradação térmica a 450°C, ocorrendo dentro de sua faixa 

esperada de degradação (MAHMOOD et al., 2013).  

Observa-se uma decomposição mais linear para os compostos NTC a partir de 

180°C, o que pode estar relacionado ao fato dos grupos carboxila e hidroxila depostos 

na superfície dos NTC. Por outro lado, as PAs possui excelente estabilidade térmica, 

comparado aos compostos com adição de NTC que perdem massa mais rápido que 

as PAs e sua degradação ocorre linearmente apresentando um massa residual 

superior ao de PA pura, o que de acordo com Zhu et al. (2006), isto se deve ao efeito 

da interação com NTC. 

Avaliando somente os compostos com FS/PA com NTC, observa-se que as 

composições em diferentes concentrações têm o temperatura de degradação inicial 

similar e a massa residual aumenta de forma discreta, para a maior concentração de 

NTC em PA6 em proporções PA/FS 40/60%. Isso pode estar relacionado a uma 

melhor interação do NTC com a FS em PA6. 
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Figura 18 - Curvas termogravimétrica amostras contendo diferentes concentrações de 
NTC, FIN, PA6 e PA66 puro. a) PA66/FS 40/60%; b) PA6/FS 40/60%; c) PA66/FS 50/50%; d) 
PA6/FS 50/50%; e) PA66/FS 60/40%; f) PA6/FS 60/40%. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Nas Figuras 19 e 20 são observados o comportamento de diferentes 

concentrações de NTC nas três proporções de mistura PA/FS, onde observa-se uma 

estabilidade dos compostos com o maior teor de FS que perde massa entre 300 a 

430°C, e a massa residual é menor, já o composto com maior teor de PA apresenta-

se mais estável a essas respectivas temperaturas, no entanto possui massa residual 

menor. Essas estabilidades térmicas das matrizes contendo NTC podem ser 

avaliando observando-se que os compostos perdem massa em três etapas dentro da 
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faixa de temperatura analisada, o que pode ser avaliado de forma mais objetiva na 

DTG, onde a primeira perda de massa é encontrada em torno de 160°C.  

A segunda perda de massa é a principal região de decomposição dos 

compósitos, que é encontrado em uma faixa de temperatura mais alta entre 160 a 

430°C para os compostos contendo NTC, enquanto a FIN apresenta decomposição 

acima 250°C. De acordo com Naskar et al. (2017), isto é devido à perda de integridade 

estrutural da molécula de FS, com formação de produtos voláteis. 

A terceira perda de massa também é transferida para uma temperatura mais 

alta para composições contendo NTC, cerca de 430°C, em relação a FIN que perde 

massa nessa fase acerca de 330°C. Para Naskar et al. (2017) e Sengupta et al. (2007), 

o deslocamento térmico ocorre devido a interações entre as moléculas FS e NTC, ou 

seja, o deslocamento na temperatura de decomposição máxima ocorre devido ao 

funcionalização dos NTC. 

Observa-se que embora os compósitos PA/FS/NTC, percam massa em 

temperatura menor e de forma mais constante do que FIN. Isso pode ser devido à 

perturbação em sua integridade estrutural devido ao doping de moléculas de 

compostos contendo NTC dentro moléculas de FS. Estes resultados mostram que os 

compósitos contendo NTC, tornar-se termicamente mais estável em comparação com 

a FIN, devido à estabilidade térmica da FS e NTC (NASKAR et al., 2017). 

A literatura relata que o NTC puro apresentam degradação em apenas uma 

etapa, enquanto que o composto PA/FS/NTC, apresentam estas três etapas de 

degradação. Essa diferenças entre os estágios para o NTC puro e compostos com 

PA/FS/NTC se deve ao fato de uma redução nas forças de Van der Waals da molécula 

de NTC que são descritos em alguns trabalhos como é o caso de Mahmood et al. 

(2013), Vieira e Vilar (2016), que descrevem a ocorrência do processo por meio de 

oxidações químicas através da adição de grupos como O-H, desfazendo as ligações 

. No entanto independentemente do tipo de NTC a estabilidade térmica é melhorada 

devido à natureza inorgânica das partículas de NTC e à sua alta estabilidade térmica 

(GUAN et al., 2016; JOGI et al., 2014; MAHMOOD et al., 2013). 

O aumento na degradação em misturas de PA/FS/NTC deve-se à adesão 

interfacial melhorada entre os dois componentes, que tem uma influência direta nas 

propriedades térmicas do composto. Devido a diminuição da tensão interfacial do 

NTC, isso proporciona uma boa adesão interfacial entre o PA/FS/NTC, que por sua 
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vez, contribui para a melhoria da estabilidade térmica e propriedades mecânicas.  

(JOGI et al., 2014). 
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Figura 19 - Curvas termogravimétricas a) TG PA66 - 0,000g NTC; b) DTG PA66 - 0,000g 
NTC, c) TG PA6 - 0,000g NTC; d) DTG PA6 - 0,000g NTC, e) TG PA66 - 0,025g NTC; f) DTG 
PA66 - 0,025g NTC, g) TG PA6 - 0,025g NTC; h) DTG PA6 - 0,025g NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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Figura 20 - Curvas termogravimétricas a) TG PA66 - 0,050g NTC; b) DTG PA66 - 0,050g 
NTC, c) TG PA6 - 0,050g NTC; d) DTG PA6 - 0,050g NTC, e) TG PA66 - 0,100g NTC; f) DTG 
PA66 - 0,100g NTC, g) TG PA6 - 0,100g NTC; h) DTG PA6 - 0,100g NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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5.3 ANÁLISE POR CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC) 
 

 

Observando os efeitos da adição de NTC sobre o comportamento da 

temperatura de fusão cristalina (Tm), nota-se que em PA66 são apresentadas fusão 

nas faixas de temperatura entre 254,5 a 258,8°C e PA6 faixa entre 210,5 a 215,6°C 

conforme tabela 6, ambos associados a Tm. Alguns aspectos importantes podem ser 

ressaltados no comportamento da PA6 no ponto Tm, curiosamente embora o os picos 

permaneceram próximos com uma diferença de aproximadamente 5°C, o pico Tm de 

PA6 começou a mudar para temperaturas mais baixas, em média de 214°C para 

213°C e 212°C respectivamente para maior proporção de FS na matriz. Essa 

cristalização ocorre devido a presença de NTC, que atuam como um agente de 

nucleação (SENGUPTA et al., 2007). 

 

 

 
Tabela 6 - Parâmetros de fusão de DSC para PA/FS/ em diferentes concentrações de NTC 

 

Amostra (g) 
Proporção FS/PA% 

Temperatura de Fusão °C 

PA66 40/60% 50/50% 60/40% 

0,000 NTC 255,7 255,7 256,7 

0,025 NTC 256,4 257,9 257,2 

0,050 NTC 254,5 257,1 256,9 

0,100 NTC 257,1 256,8 258,8 

PA6 40/60% 50/50% 60/40% 

0,000 NTC 211,9 213,8 214,0 

0,025 NTC 213,3 215,4 215,0 

0,050 NTC 214,9 213,8 215,6 

0,100 NTC 210,5 212,7 213,2 

Fonte: O autor (2018). 
 

 

Observa-se que a decomposição térmica da PA6 no composto é levado a 

temperaturas mais baixas quando o teor de FS no composto e maior, ou seja, quando 

uma mistura de polímeros é submetida a degradação térmica ela poderá interagir com 

os componentes modificando a degradação em relação ao polímero puro ou mudando 
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a temperatura de fusão em relação a decomposição do polímero puro. Concorrendo 

com os resultados e observações no experimento de Ko et al. (2010), para PA6/FS 

nota-se que essa mudança de temperatura de fusão da PA, pode estar relacionado 

ao fato de uma interação molecular entre PA6/FS durante o processo de 

decomposição, ou seja, a FS tem um efeito de antecipar a  decomposição da PA6. 

De acordo com o gráficos 6 e 7, os primeiros picos endotérmicos para todas 

amostras dentro de uma faixa térmica de 120°C e160°C, indicam a perda de umidade 

residual e outro com grande intensidade a 360°C que é atribuído a decomposição da 

FS.  A 200°C aparece um pico exotérmico pequeno para as misturas PA6/FS atribuído 

ao início da pre-cristalização dentro da FS (seda I e seda II). Os picos exotérmicos 

para PA66 entre 255,7 a 256,8°C e entre 212,7 a 215,4°C, são referentes a Tm. 

A adição de FS as matrizes PA6 para a amostra contendo PA/FS-40/60% sem 

adição de NTC, causou uma diminuição da temperatura de cristalização e temperatura 

de fusão dos cristais das PAs, que contém ambas as fases, ocorreu em temperaturas 

mais baixas e de acordo com Chen H. et al. (2008), isso pode ter resultado em 

alterações da extensão da cadeia das PAs . 

Ao analisar o efeito da adição de NTC em ambas as matrizes, observa-se um 

fenômeno relatado pela literatura onde afirma que o NTC atua como agente de 

nucleação e influência a taxa e temperatura de cristalização de matrizes poliméricas 

semicristalinas. Observa-se que a temperatura de início e pico de cristalização em 

PA6 para as três faixas de proporção de mistura, permanece praticamente inalterado 

para teores mais elevados de NTC, já em PA66 ocorre um aumento da Tm de forma 

muito discreta. O que indica estar ocorrendo uma ação de nucleação heterogênea do 

NTC mais acentuada para PA6 e pouco menos acentuada em PA66, esses 

parâmetros  poderão interferir nas propriedades mecânicas devido à dispersão do 

NTC, e serão avaliados nos ensaios de tração mecânica, evidências similares foram 

observadas no trabalho de  Jogi et al. (2014). 

Para PA66 o maior teor de NTC influenciou discretamente a Tm, com 

mudanças de temperatura  médias de 255 para 257°C, o que indica uma certa 

estabilidade (NASKAR et al., 2017). A adição de NTC indicam uma nuclearização e 

posterior cristalização, ou seja, sua funcionalização leva a uma extensão de 

nuclearização. A Tm aumentou discretamente para os filmes com maior teor de NTC 

em PA66, no entanto maior concentração de NTC indica interações interfaciais entre 
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os grupos amida da cadeia da PA restringindo o movimento das moléculas levando a 

menores taxas de cristalização. 

Também observa-se que com o aumento do NTC acima de 0,050g e os filmes 

se tornam mais rígidos e quebradiços, esses valores podem ser verificados nos 

ensaios de tração. A altura do pico de PA66 é menor do que a do PA6, em polímeros 

semicristalinos, uma diminuição da altura do pico implica um aumento da cristalinidade 

e evidências para a cristalinidade observa-se nos estudos DRX. 

 

 

 
Gráfico 6 - Curvas termograma DSC para amostras PA66/FS 50/50% com diferentes 
composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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Gráfico 7 - Curvas termograma DSC para amostras PA6/FS 50/50% com diferentes 
composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

5.4 ENSAIO DE TRAÇÃO 
 

 

Analisando os ensaios de tração para as amostras de PA6 e PA66/FS sem 

adição de NTC em proporções de 50/50% de PA/FS conforme gráfico 8, verificamos 

mínima diferença em termos de desempenho mecânico, PA6 apresenta módulo de 

Young em 3,7 GPa, limite de resistência a tração em 4,0 MPa e alongamento na 

ruptura em 1,58%, enquanto que PA66 atingiu o modulo de Young em 3,5 GPa, limite 

de resistência a tração em 4,3 MPa e alongamento na ruptura em 1,51%. 

Para os compostos contendo diferentes concentrações de NTC nos filmes 

composto com 40/60% de PA/FS na matriz, conforme gráficos 9 e 10 observa-se que 

os resultados apresentaram módulo de Young entre 4,4 e 5,5 GPa, limite de 

resistência a tração entre 4,5 e 6,5 MPa e alongamento na ruptura entre 0,92 e 1,64% 

da tensão aplicada para a PA66, obtendo um desempenho em termo de módulo de 

elasticidade médio entre todas as concentrações de NTC cerca de 8,5% a mais que 

PA/FS puro.  
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Gráfico 8 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA6 e PA66/FS 50/50% em 
massa, usando ácido cítrico como plastificante. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Para PA6 o modulo de Young atingiu valores entre 3,8 e 4,9 GPa, limite de 

resistência a tração entre 2,5 e 4,7 MPa e alongamento na ruptura entre 0,68 e 1,29% 

da tensão aplicada para a PA66, obtendo um desempenho em média 8% a mais em 

módulo de elasticidade que PA/FS puro, entretanto observa-se que ambas as PAs, 

embora os valores de alongamento serem maiores nos compostos PA/FS sem NTC, 

os compostos contendo proporções de 40/60% de PA/FS com adição de NTC obteve 

um aumento em módulo de elasticidade comparado ao composto de PA/FS puro. 
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Gráfico 9 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA6/FS- 40/60% em massa, 
com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 
 

 
Gráfico 10 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA66/FS- 40/60% em massa, 
com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Analisando as composições de PA/FS-50/50% puro e compostos PA/FS-

50/50% com adição de NTC gráfico 11 e 12, observa-se que os filmes PA/FS com 
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NTC obtiveram um aumento no módulo de elasticidade em média 11% para PA66 e 

9% para PA6. Isso podem ser atribuídos a interação entre o reforço de partículas NTC 

dispersas na matriz da FS. Devido às fortes interações entre FS e NTC, é necessária 

mais energia para superar a energia de ligação intermolecular, levando a um aumento 

em modulo de Young.  

 

 

 

Gráfico 11 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA6/FS- 50/50% em massa, 
com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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Gráfico 12 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA66/FS- 50/50% em 
massa, com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Os resultados indicam que o filme puro pode conter mais falhas que o filme 

composto por PA/FS/NTC, onde as forças são transferida da matriz de FS e distribuído 

para o preenchimento de nanofibras. Assim, os filmes puro mostram mais 

alongamento com baixo rendimento força e deforme antes do rompimento, conforme 

observado nos gráficos 13 e 14, indicando um comportamento elástico do que filmes 

compostos por FS/PA/NTC, esses resultados corroboram com os apresentados por  

Naskar et al. (2017). 

No caso das proporções de PA/FS 60/40% nos compostos contendo NTC, 

observa-se que os resultados apresentaram valores para o modulo de Young em 

PA66 entre 3,2 e 4,8 GPa, destacando apenas o composto com a adição de 0,050g 

de NTC que apresentou desempenho em média 1,5% melhor que a matriz PA/FS 

60/40 puro. 

Para PA6 o modulo de Young se apresenta na faixa de 3,0 e 4,1 GPa, sendo 

21% mais eficiente em termos de módulo de elasticidade que PA/FS 60/40% puro. 

Entretanto observa-se que maior proporção de PA não influenciou diretamente no 

modulo de elasticidade dos compostos, com exceção de PA66/FS com 0,050g de 

NTC, isso pode estar relacionado com melhor interação da FS e NTC.  
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No entanto uma possível explicação para esse fato, pode ter relação com 

pequenas adições de NTC as matrizes de FS podem levar a uma certa eficiência e 

melhorias para propriedades mecânicas comparado as matrizes sem adição de NTC, 

como é o caso do trabalho de   Pan et al. (2012), que relaciona esse fenomeno ao fato 

do NTC agir como agentes de reforço.  

Observa-se que um aumento no NTC atua como agente de reforço na PA e 

sua incorporação na matriz resultam em aumento de módulo de Young nos 

compostos. De modo geral as propriedades de tração dos compósitos aumentam 

significativamente com o aumento do nível de concentrações dos nanotubos. De 

acordo com Liu T. et al. (2004), a ruptura tipica do NTC nos testes de tração indicam 

uma forte adesão interfacial entre NTC e PA, que é responsável pela melhoria 

significativa de propriedades mecânicas.  

 
 

 
Gráfico 13 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA6/FS- 60/40% em 
massa, com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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Gráfico 14 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA66/FS- 60/40% em massa, 
com diferentes composição de NTC. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

Na tabela 7 têm-se um resumo das médias propriedades mecânicas dos 

compostos com diferentes concentrações de NTC e seus respectivos desvio padrão. 

Ao analisarmos essas propriedades é possível verificar que a adição de 0,025g e 

0,050g de NTC aumentaram o modulo de elasticidade para PA66 e PA6/FS com NTC 

a 40/60, 50/50% e 60/40%. Ressalta-se que em PA66 a 60/40% o filme puro se 

manteve com igual modulo do que o filme com 0,050g de NTC.  
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Tabela 7 – Média das propriedades de tração para os compostos PA6 e PA66/FS com adição de 
NTC 

 

Composição (g) Módulo de Young (GPa) 

PA66 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 4,4 ± 0,6 3,5 ± 0,4 4,8 ± 0,5 

0,025 NTC 5,5 ± 0,5 4,6 ± 0,3 3,6 ± 0,6 

0,050 NTC 4,8 ±0,2 4,2 ± 0,3 4,8 ± 0,6 

0,100 NTC 5,0 ± 0,4 3,3 ± 0,2 3,2  ± 0,6 

PA6 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,0 ± 0,3 

0,025 NTC 4,9 ± 0,3 4,6 ± 0,3 3,8 ± 0,1 

0,050 NTC 4,2 ± 0,2 4,1 ± 0,1 4,1 ± 0,3 

0,100 NTC 4,1 ± 0,2 3,5 ± 0,3 3,3 ± 0,3 

Composição (g) Limite de resistência a tração (MPa) 

PA66 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 5,6 ± 1,4 4,3 ± 1,1 10,5 ± 1,4 

0,025 NTC 4,5 ± 1,8 7,7 ± 2,7 6,4 ± 2,6 

0,050 NTC 6,5 ± 2,3 6,3 ± 2,0 9,2 ± 1,8 

0,100 NTC 6,1 ± 1,9 3,9 ± 0,4 6,7 ± 2,0 

PA6 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 4,7 ± 0,2 4,0 ± 0,3 5,3 ± 0,7 

0,025 NTC 2,5 ± 1,1 4,2 ± 0,4 4,4 ± 0,7 

0,050 NTC 2,9 ± 1,1 3,5 ± 1,6 3,2 ± 0,8 

0,100 NTC 3,3 ± 0,6 2,4 ± 0,2 3,3 ± 0,9 

Composição (g) Alongamento na ruptura (%) 

PA66 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 1,35 ± 0,2 1,58 ± 0,2 3,00 ± 0,2 

0,025 NTC 0,92 ± 0,3 1,91 ± 0,9 2,47 ± 0,4 

0,050 NTC 1,64 ± 0,5 1,55 ± 0,5 2,57 ± 0,2 

0,100 NTC 1,53 ± 0,5 1,39 ± 0,3 2,95 ± 0,4 

PA6 40:60 50:50 60:40 

0,000 NTC 1,29 ± 0,1 1,51 ± 0,2 2,18 ± 0,3 

0,025 NTC 0,68 ± 0,5 0,93 ± 0,1 1,25 ± 0,2 

0,050 NTC 0,70 ± 0,2 0,99 ± 0,3 0,83 ± 0,1 

0,100 NTC 0,89 ± 0,1 0,74 ± 0,1 1,00 ± 0,2 

Fonte: O autor (2018). 
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Assim ao analisar as diferentes concentrações de NTC entre os compostos de 

acordo com Figura 21, e relacionar com a tabela 7 pode-se verificar que a 0,025 e 

0,050g de NTC nos compostos houve aumento no modulo de elasticidade e se mostra 

ligeiramente favorável quando o teor de FS na matriz é maior, com uma pequena 

diferença em PA66 60/40% de PA/FS onde essa observação não é tão significativa, 

pois a 0,050 de NTC o resultado do modulo foi bem expressivo.  

Em PA6 também observa-se de forma mais clara essa constatação, onde o teor 

de NTC foi favorável em proporção de 0,025 e 0,050 em todas as proporções, 

indicando que um aumento na proporção de NTC até 0,050 favoreceu o aumento no 

modulo de elasticidade. Logo tanto para PA6 quanto para PA66 em teor de 0,100 de 

NTC, houve uma diminuição no modulo de elasticidade, limite de resistência a tração, 

com exceção da PA66 com proporção 40/60% de PA/FS em que observa-se uma 

melhor interação do NTC com a FS e um aumento no modulo. Nota-se que a maior 

proporção de FS e adição de NTC contribuiu de forma favorável a este aumento no 

modulo de elasticidade. 

No sistema sem adição de NTC, a maior proporção de PA foi favorável ao 

aumento de módulos de elasticidade para PA66 em 40/60 de PA/FS e 60/40 de PA/FS. 

Ao contrário de PA66, em PA6 observa-se que quanto maior teor de FS na matriz, 

melhores são os valores para o modulo de elasticidade, demostrando que a adição de 

FS aos compostos pode ter favorecido uma interação entre a PA6 e FS impulsionada 

pela adição de NTC.  

De acordo com a Figura 21, a maior proporção de PA nos compostos sem a 

adição de NTC, favoreceu um comportamento mais elástico dos filmes devido a 

característica da PA se encontrar em maior proporção na blenda. Os valores para o 

modulo de Young aumentaram de 3,5 a 4,8 GPa para PA66 e diminuíram de 3,8 para 

3,0 GPa para PA6. 

Por outro lado verifica-se que as proporções acima de 0,050g de NTC nos 

compostos causam uma redução no modulo de elasticidade, o que corroboram com 

os estudos de   Salmoria et al. (2017). A partir de 0,050 g de NTC na matriz nota-se 

que o valor do módulo de Young começa a diminuir com maiores concentrações de 

NTC tornando-se quebradiços. Esse aumento na concentração de NTC levam a força 

de elasticidade e o alongamentos na ruptura a diminuir ligeiramente, o que pode ser 

atribuído a agregação entre os NTC em altas concentrações (PAN et al., 2015; 

SENGUPTA et al., 2007; TANAKA et al., 2017).  
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Maiores teores de NTC diminuem o modulo de Young, portanto não é 

interessante aumentar o conteúdo para reforço adicional. Essa diminuição se deve ao 

fato de que as nanoparticulas não influenciam a interação fibra-matriz (SZAKÁCS; 

MÉSZÁROS, 2017). 

Com a adição de 0,025g de NTC, observa-se que a maior proporção de PA6 

não influenciou significativamente em maiores valores de modulo de Young, onde o 

valore atingiu 3,8 GPa, com 22% a menos em temos de desempenho comparado a 

maior proporção de FS. Em PA66 atingiu 3,6 GPa com desempenho de 33% a menos 

que maior proporção de FS. Nota-se também um menor desempenho comparado a 

PA66 sem adição de NTC.  Isso pode estar relacionado a uma menor interação do 

NTC com PA66. 

Já a adição de 0,050g, observa-se que a maior proporção de PA66 não 

influenciou significativamente em maiores valores de modulo de Young, sendo que os 

valores foram semelhantes tanto para o aumento de NTC comparado ao composto 

sem NTC, e em termos de proporção de PA a 60% basicamente permaneceu com 

valores semelhantes as proporções de 40 e 50% em PA, a única diferença no limite 

de resistência a tração que obteve um valor de 9,2 MPa sendo em média 28% maior 

que o valor de 40/60% PA/FS a 0,050g de NTC para este composto. 

PA6 obteve um aumento no valor do modulo de Young com o aumento de 

concentração de NTC, esses valores foram praticamente constante quando 

comparado as diferentes proporções de PA/FS a 0,050g de NTC.  

Avaliando a adição de 0,100g de NTC no sistema de acordo com o gráficos 49 

e 50, observa-se que a maior concentração de NTC tanto para PA66 quanto para PA6 

foi desfavorável em relação as menores concentrações de NTC e maior proporções 

de PA na matriz. No entanto houve um melhor desempenho com maior proporção de 

FS no sistema, onde em PA66 os resultados apresentam modulo de Young 35% maior 

em proporção de 60% de FS. Já em PA6 o modulo de Young atingiu 21% maior em 

proporção de 60% de FS. 

Os resultados parecem promissores se considerarmos o conteúdo de NTC 

relativamente baixo. De acordo com Pelech et al. (2017), é mais provável que a 

modificação do NTC induz uma melhoria nas interações físicas como forças de 

ligações de Van der Waals ou hidrogênio entre as moléculas dos compostos do que 

uma possível ligação química entre as duas fases compostas.  
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Figura 21 - Curvas do ensaio de tração mecânica a) PA6 0,00g NTC b) PA66 0,000g NTC c) 
PA6 0,025g NTC d) PA66 0,025g NTC e) PA6 0,050g NTC f) PA66 0,050g NTC g) PA6 0,100g 
NTC h) PA66 0,100g NTC. 
Fonte: O autor (2018). 
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De maneira geral os compostos PA66/FS/NTC e PA6/FS/NTC aumentam o 

módulo de Young em relação ao filme puro PA/FS. O NTC atua como agente de 

reforço na PA e assim resulta no aumento de módulo do compósito e está de acordo 

com  Sengunpta et al. (2007) faz menção da  relação desse aumento do modulo nas 

propriedades mecânicas dos compostos com PA/FS. 

No caso de PA66 as interações entre grupos amina com a superfície do NTC 

e PA levam a uma adesão interfacial e transferência de estresse do matriz para NTC 

de acordo com Sengunpta et al. (2007). Os valores do modulo de Young atinge um 

máximo de 5,5; 4,6 e 4,8 GPa a 40/60%, 50/50% e 60/40% de proporção PA/FS de 

depois cai para maiores teores de NTC para 4,6, 3,3 e 3,2 GPa a 50/50% e 60/40% 

respetivamente, conforme observado na tabela 7. 

Para PA6 os valores do modulo de Young atinge um máximo a 4,9; 4,6 e 4,1 

GPa a 40/60%, 50/50% e 60/40% de proporção PA/FS de depois cai com os maiores 

teores de NTC para 4,1; 3,5 e 3,3 GPa respetivamente. 

Ao analisar o processo de ultrasonicação, pora os ensaios de em amostras 

contendo PA/FS 50/50% sem NTC, conforme apresentado no gráfico 15, observa-se 

que os filmes tratados com esse metodo não apresentaram bom desempenho quando 

comparado ao processo sem o uso dessa técnica para preparo das soluções. 

Enquanto PA66 e PA6 atingiram modulo de Young em 4,6 e 4,6 GPa, utilizando da 

técnica de ultrasonicação, os método sem a técnica os resultados atingiram 5,6 e 4,6 

GPa respectivamente. O fato de ter atingido um resultado menor pode ter relação com 

um degradação das fibras no processo de solubilização por meio da ultrasonicação. 

Observa-se que os filmes tratados com ultrasonicação sofrem ruptura em 

aproximadamente 1% da tensão aplicada e limite de resistência a tração em 

aproximadamente 4 Mpa, sendo inferiores aos filmes tratados sem uso de 

ultrasonicação que tiveram ruptura a 3% da tensão aplicada e limite de resistência a 

tração entre 8 e 10 Mpa. Por meio dos ensaios mecânicos observa-se que a 

ultrasonicação se apresentou desfavorável levando a filmes com menores valores de 

baixo rendimento de força. 
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Gráfico 15 - Curvas do ensaio de tração mecânica amostras PA6/FS e PA66/FS – 50/50% 
sem processo de ultrasonicação; PA6/FS e PA66/FS – 50/50% com processo de 
ultrasonicação. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 

5.5 ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIO X 
 

 

O estudo por DRX é importante para determinar estruturas cristalinas em 

nanofibras. No caso da FS existem três tipos de estruturas seda l, seda II e seda III, 

sendo está última uma estrutura helicoidal (SHAYANNIA et al., 2017).  

Por meio das imagens DRX, Figura 22 observa-se que as blendas compostas 

por PA6/PA66/FS sem adição de NTC e PA6/PA66/FS com adição de NTC 

apresentam certa similaridade estrutural entre elas. Em todas as amostras encontra-

se o pico referente a seda I em 2Ө = 20° e seda II em 2Ө = 24 ° que foram observados  

também por  Wang et al. (2017).  

Investigando as mudanças das estruturas cristalinas nos compostos 

PA/FS/NTC, verifica-se que os resultados apresentam uma pequena mudança em 

relação as blendas sem NTC e com adição de NTC.  

Um pequeno aumento na intensidade dos picos é observado quando PA6/FS é 

adicionado ao NTC nas amostras com 40% de PA6. Essa diferença de intensidade 

dos picos foram menores em proporções de 50 e 60% de PA6, o que pode ser 

relacionado ao fato de que os ensaios de tração para essa mistura ter apresentado 
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módulo de Young maior com menor proporção de PA6 na matriz, ou seja em 

proporção de 40:60% de FS/PA6 com NTC houve um aumento no módulo de Young. 

O modulo de Young aumentou com o aumento da NTC favorável até 0,050g, 

no entanto os sinais dos picos DRX apresentaram-se praticamente inalterado com a 

adição de NTC, relacionado com os termogramas DSC apresentaram Tm, muito 

similares que praticamente ficaram inalterados com adição de maior teor de NTC 

corrobando com os resultados de Sengupta et al.(2007). 

Os picos em 2θ = 20° de PA66/FS são mais pronunciados do que 

PA6/FS/NTC, o que indica  a presença de cristalização e de acordo com Wang et al. 

(2017) a  interação entre FS/NTC atuam como pontos de cruzamento entre as cadeias 

amorfas. 

As ligações de hidrogênio entre FS/NTC é corfimada pelos espectros FTIR, 

onde os picos de amida I e amida II da FS não mudaram significativamente, o que 

indica  que a mistura com NTC, não afeta a estrutura da FS, mas a intensidade do 

grupo hidrofílico (carboxila e hidroxila) que apresenta-se com menor intensidade nos 

compostos com FS/NTC do que FS sem adição de NTC (WANG et al., 2017). 

Entretanto quando adiciona-se o NTC os picos apresentan-se com a forma 

mais alargada o que representa uma estrutura com moior defeito. 

No resultados DSC verifica-se que o maior teor de NTC influenciou na Tm 

levando a uma nuclearização, no entanto esse maior teor pode ter criado interações 

interfaciais entre os grupos amida da cadeia da PA restringindo o movimento das 

moleculas levando a menores taxas de cristalização (SENGUPTA et al., 2007). 

Relacionando com os ensaios de tração observa-se que para a PA66 os 

modulos de elasticidade foram maiores em relação a PA6.  Quando adicionados a 

maior teor de NTC, os resultados aumentaram até 0,050g, no entanto a 0,100g de 

NTC esses valores cairam drasticamente.  

A Figura 22, no quadro (d), observa-se um erro na leitura do composto PA66 

40/60% de PA/FS a 0,025g de NTC, referente a um problema decorrido no momento 

da análise.  

De maneira geral de acordo com os resultados os NTC tiveram efeito 

significativo sobre a cristalização dos compostos, usado como um agente de reforço 

e atuou na produção de estruturas cristalinas melhorando suas propriedades 

mecânicas em determinadas  proporções (SHAYANNIA et al., 2017).  
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Figura 22 - Curvas de Difração de raio X amostras PA/FS contendo diferentes concentrações 
de NTC. a) PA6/FS 40/60%; b) PA6/FS 50/50%; c) PA6/FS 60/40%; d) PA66/FS 40/60%; e) 
PA66/FS 50/50%; f) PA66/FS 60/40%. 
Fonte: O autor (2018). 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Avaliando as proporções de PA/FS/NTC, os resultados apontam que não houve 

mudanças químicas significativas por FTIR, e por TG apresentam uma estabilidade 

térmica idêntica indiferente das proporções de PA/FS. No entanto, avaliando a adição 

de NTC nas matrizes observa-se que os Espectros FTIR apresentam um pequeno 

deslocamento de comprimento de onda nos compostos contendo NTC, principalmente 

em misturas contendo 0,025 e 0,050g de NTC nos compostos. Nos ensaios TG, 

independentemente da concentração de NTC na matriz os compostos com maior teor 

de FS, apresentaram maior estabilidade térmica com maior massa residual. 

Fazendo uma correlação entre as técnicas utilizadas para a avaliação físico 

química das blendas com os componentes de misturas observa-se que por DSC, PA6 

apresentou maior entalpia de acordo com os picos das curvas, no entanto o maior teor 

de NTC, não influenciou diretamente na mudança Tm, que se manteve estável, ou 

seja a FS atuou na redução na decomposição da PA6.  

Para PA66, nota-se que maior teor de NTC alterou de forma discreta a Tm da 

BP, que apresentou maior estabilidade. No entanto de acordo com os dados 

levantados na literatura e os resultados deste trabalho indicam que em PA66 maior 

teor de NTC pode ter levado a uma nucleação, ou seja, leva a uma restrição no 

movimento das moléculas da PA.  

Os ensaios de tração indicaram melhor desempenho para as amostras até no 

máximo 0,050g de NTC, e maior proporção de FS na mistura contribuiu para uma 

maior modulo de Young em PA66 e em PA6. Já a rigidez em PA66 puro com a maior 

proporção de FS não apresentou uma relação direta, com aumento dos módulos de 

Young, no entanto comparando o acréscimo de NTC até 0,050g na mistura foi 

significativo para os melhores resultados mecânicos. 

Os diagramas dos resultados DRX apresentar uma maior cristalinidade para 

PA6 e menor cristalinidade para PA66, o que pode de fato relacionar com a adição de 

NTC poder ter levado a uma nucleação. 

O maiores resultados para os ensaios de tração em PA66, relacionados aos 

dados DSC apontam para uma maior cristalinidade relacionada a adição de NTC na 

matriz. 
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Observa-se que o uso da FS no composto contribuiu com o resultados 

mecânicos  na matriz composta por PA66/FS/ NTC, quando o teor de FS era de maior 

proporção de FS, o que indica ser um ótimo componente para o preparo da blendas 

confirmando suas excelentes propriedades, além de contribuir para  o objetivo maior 

do trabalho que seria a incorporação deste produto no sistema de blendas para fazer 

uso de um tipo de resíduo que poderia ser descartado pela indústria e no entanto 

baseado nos resultados da pesquisa apresenta-se como uma boa opção para ser 

incorporada em sistemas de blendas.  

O uso do NTC na blenda apresentou-se favorável como agente de reforço e 

juntamente com a FS são apresentados como uma opção para um material resistente 

termicamente e mecanicamente para utilização como material de engenharia e 

diversas aplicações. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em etapas posteriores a esta pesquisa destaca-se poder avaliar, com maior 

precisão o uso da técnica de ultrasonicação em solubilização dos compostos, bem 

como a análise dos materiais por MEV e confecções de filmes por meio de 

eletrofiação. 

As blendas confeccionadas apresentaram bons desempenhos mecânicos 

indicando a adição de FS e NTC serem bons componentes de misturas para materiais 

de alta performance. 

 O uso de FS em sistemas de blendas demostra ser muito promissor em sua 

utilização para confecções de materiais de engenharia contribuindo cada vez mais na 

utilização de resíduos ou descarte deste tipo de material pela indústria contribuindo 

para reduções de impactos ao meio ambiente.  
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ANEXOS 
 
 

Comercial - Bratac 

  
ter 06/02, 08:53 

Você 

Bom dia Sr Luciano, 
  
Segue detalhes abaixo. 
 
Atenciosamente, Nandi 
Comercial – Bratac 
Tel : (43) 3377-6047 
Fax : (43) 3377-6100 
mailto: vendas@bratac.com.br 
Pense antes de imprimir. Preservar os recursos naturais do planeta é responsabilidade de 
todos. 
Think before printing. We are all responsible for preserving Earth's natural resources. 
  

From: 

Sent: Tuesday, February 06, 2018 11:47 AM 
To: 'Comercial - Bratac' 

Subject: RES: Pesquisa - UTFPR - PPGTAMB - Sr Luciano 

  
Prezada Nandi, 
  
Segue abaixo uma estatística real dos casulos: referente ao mês de novembro de 2017 . 
(Bratac) 
  
Critérios 
Consumo de casulos secos  48.156,07 kgs  100% 
Produção de fios    ----------- 19.736,28 kgs  40,98% 
Crisalidas  -----------------------18.820,00 kgs  39,08% 
Resíduos dos fios -------------- 4.398,80 kgs     9,13% 
Total de --------------------------                           89,19% 
Perda do casulos ---------------------------------  10,81% que seria sericina, cabeça do bichinho 
(crisalidas) e mais gordura, proteínas. 
  
Teoria  
1 kg de casulos verde (vivo)  após a secagem e  desidratado sobra 41,5 % médio 
Para fazer  1 kg de fio precisa de 2,43 kgs de casulos seco 
  
  
Att. 
  
 
 

mailto:vendas@bratac.com.br
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From: Luciano De souza 
Sent: Thursday, February 01, 2018 1:57 PM 
To: materia.prima@bratac.com.br ; LDA Nandi - Vendas 
Subject: PEsquisa - UTFPR - PPGTAMB 
  

Boa tarde. 

  

Peço informação referente a uma quantidade de produtos que as indústrias de seda 
rejeitam dos casulos "residuais" 

  

PERCENTUAL??? 

  

Mensal ou anual? 

  

Esse dado seria muito relevante para a DISSERTAÇÃO que estamos desenvolvendo 

 Mais informações em anexo. 

 ATT 

LUCIANO MOURA - ALUNO MESTRADO EM TEC. AMBIENTAIS UTFPR - MEDIANEIRA 

 

mailto:luciano-patagonia@hotmail.com
mailto:materia.prima@bratac.com.br
mailto:vendas@bratac.com.br

