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RESUMO 

A manufatura aditiva representa uma nova forma revolucionária de manufatura de materiais, 

dentro da qual se destaca a impressão 3D conhecida como fabricação com filamento fundido 

(FFF) devido a sua simplicidade e apelo comercial, sendo a matéria-prima para esta técnica 

filamentos de polímeros termoplásticos. No entanto, peças impressas via FFF apresentam 

propriedades mecânicas inferiores se comparadas com peças idênticas produzidas por 

métodos convencionais, como compressão a quente e moldagem por injeção de polímeros. 

Uma possível alternativa para esta limitação é a introdução de nanotubos de carbono (NTC) 

como cargas de reforço na matriz polimérica, devido as suas excelentes propriedades 

mecânicas, térmicas e elétricas. Desta forma este estudo foi realizado a fim de desenvolver 

um nanocompósito de PLA com carga de reforço de 0.5 %m de NTC manufaturados via FFF, 

com objetivo de se obter um material biodegradável com maior resistência mecânica. Além 

disso, foi realizado o processo de funcionalização via oxidação ácida do NTC com o intuito 

de melhorar a dispersão e adesão entre o NTC e a matriz de PLA. O filamento usado para a 

impressão via FFF foi produzido em uma extrusora simples rosca após moagem do produto 

obtido em um misturador interno. Os resultados de calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) e microscopia ótica de luz polarizada (MOLP) evidenciaram o NTC como agente 

nucleante de cristalização do PLA, com grau de cristalinidade de 32,5% para nanocompósitos 

com nanotubos de carbono puro e 47,2% para o funcionalizado. A adição de nanotubos de 

carbono não funcionalizados na matriz de PLA provocou diminuição de 6,8% e 3,4% do 

módulo de armazenamento (E’) para os ângulos de impressão de 45°/-45° e 0° 

respectivamente. Já na configuração de impressão de 90°/0° houve aumento de 14,7%. Houve 

melhora no E’ para todas as peças de nanocompósitos contendo f-NTC, para peças impressas 

em ângulo de 90°/0° o aumento chegou a 40.1%. Os resultados obtidos foram promissores e o 

processamento do nanocompósito desenvolvido permitiu a impressão de peças via FFF. 

 

Palavras-chave: nanocompósitos, PLA, nanotubos de carbono, oxidação ácida, manufatura 

aditiva, fabricação com filamento fundido. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Additive manufacturing represents a new revolutionary way of manufacturing materials, on 

which stands out the 3D printing known as fused deposition modeling (FDM), due to its 

simplicity and commercial appeal, being the raw material for this technique filaments of 

thermoplastic polymers. However, printed parts via FDM shows lower mechanical properties 

if compared to identical parts produced by conventional methods, such as hot pressing and 

injection moulding of polymers. One solution to this limitation is the introduction of carbon 

nanotubes (CNT) as reinforcing fillers in the polymeric matrix, due to their excellent 

mechanical, thermal and electrical properties. In this way, this study was executed in order to 

develop a PLA nanocomposite with reinforcing load of 0.5 wt% of CNT manufactured via 

FDM, with the aim of obtaining a biodegradable material with greater mechanical resistance. 

In addition, an acid oxidation functionalization of CNT was made with the intention to 

improve dispersion and adhesion of CNT in the matrix of PLA. The filament used for FDM 

was produced in a simple screw extruder after milling the product obtained in an internal 

mixer. The results of differential scanning calorimetry (DSC) and polarized light optical 

microscopy (PLOM) have evidenced CNT as nucleating agent of PLA crystallization, with 

degree of crystallinity of 32.5% for nanocomposites with pure carbon nanotubes and 47.2% 

for the functionalized. The addition of non-functionalized carbon nanotubes on the PLA 

matrix caused a decrease of 6.8% and 3.4% of the storage module (E’) for the printing angles 

of 45°/-45° and 0° respectively. For the 90°/0° printing configuration the increase reached 

40.1%. The results obtained were promising and the development of the nanocomposite 

process allowed the printing of parts via FDM.  

 

Keywords: nanocomposites, PLA, carbon nanotubes, acid oxidation, additive manufacturing, 

FDM. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Manufatura aditiva (AM) representa uma família de tecnologias onde uma peça é 

gerada a partir de um modelo virtual através de adição de material camada por camada. AM é 

definida pela ASTM f2792-12a (Standard Terminology for Additive Manufacturing 

Technologies) como “processo de unir materiais para fabricar objetos a partir de dados de um 

modelo 3D, geralmente camada sobre camada, ao contrário de metodologias de fabricação 

subtrativas como a usinagem tradicional” (ASTM F2792-10 , 2012). A norma ISO/ASTM 

52900/2015 associa o termo impressão 3D a equipamentos de baixo custo e com capacidade 

de produção limitada (ISO/ASTM 52900, 2015). 

A manufatura aditiva de fabricação com filamento fundido (FFF) é um dos tipos mais 

comuns de manufatura aditiva. Essa técnica de manufatura usa uma pequena extrusora, com 

temperatura controlada, para extrudar um filamento termoplástico, e o polímero semi-

derretido é depositado em uma plataforma camada por camada. Os polímeros termoplásticos 

mais frequentemente usados nesta técnica são: acrilonitrila butadieno estireno (ABS), ácido 

polilático (PLA), policaprolactona (PCL) e policarbonato (PC) (ZEIN, HUTMACHER, TAN, 

& TEOH, 2002). 

A principal limitação da técnica FFF é a baixa resistência mecânica das peças 

impressas. Uma maneira de melhorar as propriedades mecânicas dessas peças é o 

desenvolvimento de materiais compósitos. Os nanocompósitos poliméricos têm chamado 

atenção nos últimos anos devido à possibilidade de melhorar as propriedades da matriz 

usando uma pequena quantidade de carga (ZEIN, HUTMACHER, TAN, & TEOH, 2002). 

Entre os nanomateriais disponíveis para aplicações em nanocompósitos, os nanotubos 

de carbono se destacam por possuírem propriedades excepcionais. Esses materiais possuem 

elevado módulo de Young, alta condutividade elétrica e térmica e, além disso, são muito 

leves. A combinação dessas propriedades únicas faz com que os nanotubos de carbono sejam 

considerados reforços nanométricos ideais para fabricação de nanocompósitos com 

propriedades mecânicas e elétricas melhoradas (RAQUEZ, HABIBI, MURARIU, & 

DUBOIS, 2013). 

O PLA é um polímero termoplástico que, além de substituir polímeros derivados do 

petróleo, devido suas características biodegradáveis, há grande interesse do seu uso para 

aplicações médicas. Embora sua promissora aplicabilidade, seu uso em larga escala é ainda 
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limitado devido ao fato deste polímero possuir comportamento muito frágil (MURARIU & 

DUBOIS, 2016). 

Neste trabalho foram estudadas as propriedades do ácido polilático reforçado com 

nanotubos de carbono, com objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas. Para isso, dois 

diferentes nanotubos de carbono foram incorporados em matriz de PLA: (1) nanotubos 

comerciais e (2) nanotubos funcionalizados via oxidação ácida. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa foi produzir amostras via fabricação com filamento 

fundido (FFF) utilizando fios compósitos de matriz polimérica de ácido polilático (PLA) 

reforçada com carga de nanotubos de carbono. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo principal da pesquisa os seguintes objetivos específicos foram 

definidos: 

 visando uma melhora das propriedades mecânicas da peça final fabricada, foi feita 

a comparação do material produzido utilizando carga de nanotubos de carbono 

comerciais e carga de nanotubos de carbono funcionalizados; 

 funcionalização via oxidação ácida dos nanotubos de carbono; 

 produção de filamentos de ácido polilático puro e nanocompósito; 

 impressão de corpos de prova via fabricação com filamento fundido. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ÁCIDO POLILÁTICO (PLA) 

 

A família de polímeros chamada ácido polilático, conhecido pela sigla PLA, são 

poliésteres biodegradáveis derivados do ácido láctico ou do ácido 2-hidroxi propiônico, e são 

obtidos geralmente pela fermentação bacteriana de carboidratos derivados de plantações 

agrícolas como milho, mandioca e batata (AURAS, 2010). 

O ciclo de vida do PLA produzido através do milho começa na colheita deste grão, 

que é transportado para um moinho e passam por um processo de moagem por via úmida 

onde o amido será separado dos outros componentes dos grãos (proteínas, gorduras, fibras, 

cinzas e água). O amido é então convertido em dextrose via hidrólise enzimática, a qual será 

fermentada em pH neutro para que após acidulação e várias etapas de purificação o sal de 

lactato produza ácido láctico. Toda a energia livre consumida pelo sistema biológico surge da 

energia solar, que é aprisionada pelo processo de fotossíntese. A equação básica da 

fotossíntese é a produção de carboidratos (CH2O)n  e oxigênio molecular (O2) utilizando água 

(H2O), dióxido de carbono (CO2) e a luz solar (Equação 1). O (CH2O)n representa um 

carboidrato qualquer, como, por exemplo, sacarose e amido, sendo assim todo o carbono, 

hidrogênio e oxigênio na molécula de amido têm sua origem na água e no dióxido de carbono 

(VINK, RÁBAGO, GLASSNER, & GRUBER, 2003). 

 

            
   
→                            (Equação 1) 

 

Há duas principais rotas de fabricação do PLA através do monômero de ácido láctico: 

(a) polimerização do ácido láctico por condensação direta e (b) polimerização via abertura de 

anel do lactídeo. No processo (a), como o nome sugere, água é removida por condensação, é 

necessário uso de solvente com alto vácuo e temperatura controlada. É possível produzir 

apenas polímeros com peso molecular baixo a intermediário, devido à presença da água e 

impurezas. Na rota (b) água também é removida, porém sem utilizar solventes, e um pré-

polímero de baixo peso molecular é formado. Posteriormente o pré-prolímero é 

despolimerizado para formar um dímero cíclico, o lactídeo (combinação de duas moléculas de 

ácido láctico). Este é purificado por destilação e polimerizado utilizando um processo de 

abertura livre de anel. É possível controlar o peso molecular do polímero final ao controlar a 

pureza do lactídeo formado (VINK, RÁBAGO, GLASSNER, & GRUBER, 2003). 



18 

 

 

O ácido láctico, constituinte básico do PLA, é uma molécula quiral e possui dois 

enantiômeros: L e o D-ácido láctico. A Figura 1 mostra a estereoisômeria do lactídeo, sendo 

possível gerar um L-lactídeo ou LL-lactídeo, D-lactídeo ou DD-lactídeo, e ainda o meso-

lactídeo ou LD-lactídeo (AVÉROUS, 2008). 

 

Figura 1 Estrutura química do L-lactídeo, meso-lactídeo e D-lactídeo. 

 

Fonte: AVÉROUS, 2008 

 

Os polímeros PLA podem ser produzidos variando os graus de ácido láctico (AURAS, 

2010). Sendo assim o PLA possui três estereoisômeros: poli(L-ácido láctico); poli(D-ácido 

láctico); poli(L-co-D-ácido láctico) (DRUMRIGHT, GRUBER, & HENTON, 2000). A 

isomeria do PLA interfere diretamente em suas propriedades físicas como ponto de fusão, 

taxa e grau de cristalização. Um exemplo desta influência é o fato de que polímeros formados 

majoritariamente por L-lactídeo são cristalinos enquanto polímeros formados por D-lactídeo 

são amorfos (AVÉROUS, 2008). 

As propriedades do PLA, assim como de outros polímeros, dependem das suas 

características moleculares e da presença de estruturas ordenadas, como cristalinidade, 

tamanho e morfologia de esferulitos e grau de orientação das cadeias poliméricas. O PLA 

pode ser produzido totalmente amorfo ou com cristalinidade de até 40%, sendo imperfeições 

macromoleculares responsáveis pela taxa e porcentagem de cristalização. A taxa de 

cristalização do PLA aumenta com diminuição do peso molecular e é fortemente dependente 

da composição de (co)polímeros. A temperatura de transição vítrea (Tg) típica de PLA varia 

entre 50 °C a 80 °C enquanto a temperatura de fusão varia entre 130 °C a 180 °C 

(AVÉROUS, 2008). 

O PLA possui módulo de Young de aproximadamente 3 GPa, resistência à tração entre 

50 e 70 MPa, com alongamento na ruptura de cerca de 4% e resistência ao impacto em torno 

de 2,5 kJ/m². Suas propriedades mecânicas, em especial seu módulo de Young, são atrativas 

L-Lactídeo meso-Lactídeo D-Lactídeo 
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de modo a tornar o PLA um excelente substituto dos polímeros commodities em embalagens 

de curta duração (substituindo, por exemplo: polietileno, polipropileno, poliestireno e 

politereftalato de etileno) (DRUMRIGHT, GRUBER, & HENTON, 2000). 

Além disso, o PLA é biodegradável e biocompatível, características que impulsionaram 

o seu uso para aplicações médicas, como implantes, scaffolds e suturas internas. Entretanto, 

devido ao interesse crescente de se substituir os polímeros derivados do petróleo pelos 

chamados biopolímeros e à crescente capacidade global de produção de PLA. Deve haver um 

aumento de uso em aplicações duráveis como componentes para engenharia no setor 

automotivo e eletrônico, porém esse uso ainda é limitado devido seu comportamento frágil 

(MURARIU & DUBOIS, 2016). Neste contexto, uma solução empregada nos últimos anos 

consiste em desenvolver novos produtos à base de PLA através da incorporação de 

nanopartículas na matriz polimérica (DRUMRIGHT, GRUBER, & HENTON, 2000). 

A degradação abiótica (devido ao sol, calor ou umidade) do PLA envolve a degradação 

térmica e hidrolítica do material. A temperatura de decomposição do PLA varia entre 230 °C 

e 260 °C, sendo a ligação carbono-oxigênio a mais provável de romper sob aquecimento 

isotérmico. Já a degradação biótica do PLA pode ser associada à degradação térmica e 

hidrolítica (ocorre devido a bactérias, fungos ou dentro do corpo humano), podendo ser 

afetada pela estrutura, peso molecular, distribuição e morfologia da parte cristalina do 

polímero, histórico térmico e mecânico da peça além das condições de hidrólise. A hidrólise 

de poliésteres alifáticos começa com a absorção de água, em seguida as ligações de éster são 

rompidas de maneira aleatória. A fase amorfa dos poliésteres sofre hidrólise antes da fase 

cristalina, pois absorve mais água, devido a isto é onde a degradação começa. Na sequência, 

as cadeias não degradadas ganham mobilidade e espaço e, assim, conseguem se reorganizar e 

a cristalinidade do material aumenta. Por fim, conforme a degradação hidrolítica avança para 

a fase cristalina, a perda de massa aumenta (AVÉROUS, 2008). 

 

2.2 NANOTUBOS DE CARBONO (NTC) 
 

Nanotubos de carbono (NTC) foram apresentados pela primeira vez em 1991 por 

Sumio Iijima, podem ser classificados como estruturas de carbono com diâmetro nanométrico 

e comprimento micrométrico, possuindo seus átomos arranjados em hexágonos, da mesma 

forma que nas folhas que constituem o grafite (grafeno). A constituição básica do retículo dos 

NTC são as ligações covalentes C-C formadas por carbono hibridizado sp
2
 (FERREIRA, 

2003). 
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Há duas categorias de nanotubos de carbono: os nanotubos de parede simples 

(SWNT), constituídos de uma única parede, e os nanotubos de paredes múltiplas (MWNT), 

que são formados por vários cilindros concêntricos espaçados de 0,34 nm a 0,36 nm 

(FERREIRA, 2003). 

Os NTC são definidos por um vetor e um ângulo quiral que determinam a estrutura 

dos NTC (BATISTA, 2007). O vetor quiral é definido como: 

 

                        Equação 2 

 

sendo n e m números inteiros que representam a direção x e y na folha de grafeno, a1 e 

a2 são vetores unitários do retículo do grafeno (RAFIEE & POURAZIZI, 2014). 

O ângulo quiral (θ) pode assumir valores entre 0 º e 30 º, é obtido a partir dos índices n 

e m e é dado por: 

 

       (
   

 ⁄

√        
)            Equação 3 

 

Os nanotubos com θ = 0 º ou 30 º são aquirais e denominados de “zig-zag” (n,0) e 

“armchair” (n,n), respectivamente, enquanto os nanotubos com 0 º < θ < 30 º são 

denominados de quirais (FILHO & FAGAN, 2007). Os tipos de nanotubos estão 

representados na Figura 2, as propriedades dos nanotubos são fortemente relacionadas com a 

sua quiralidade, principalmente as propriedades elétricas (SISTO, ZAKHAROV, WHITE, & 

JASTI, 2016). 

Figura 2 Diferentes tipos de nanotubos de carbono. 

 

Fonte: Adaptado de SISTO, ZAKHAROV, WHITE, & JASTI, 2016 
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Os métodos mais usados para a síntese de nanotubos de carbono são a descarga de arco, 

ablação a laser e deposição química de vapor. As primeiras duas técnicas empregam 

precursores de carbono no estado sólido como fontes de carbono para o crescimento de 

nanotubos e envolvem a vaporização do carbono a altas temperaturas. 

A técnica de deposição química de vapor, do inglês Chemical Vapor Deposition (CVD), 

se destaca por ser o método dominante para produções em grande escala, utiliza 

principalmente hidrocarbonetos como fontes de carbono e catalisadores metálicos como sítio 

ativo para o crescimento dos nanotubos. Essa técnica se destaca frente às outras, pois ocorre a 

temperaturas relativamente menores (500-1000 ºC) (DAI, 2002). 

Nesta técnica, catalisadores metálicos são colocados em um reator contendo um fluxo 

misto de hidrocarbonetos e um gás inerte, normalmente metano e nitrogênio (Figura 3). O 

processo de crescimento é descrito como conduzido por uma supersaturação da solução de 

carbono metálico, seguida da segregação para a formação de estruturas de carbono a partir da 

superfície do catalisador. As estruturas carbonáceas formadas podem ser carbono amorfo, 

grafite, nanofibras ou nanotubos de carbono (SWNTC ou MWNTC), sendo o tipo de carbono 

formado dependente da fonte de carbono escolhida, tipo e tamanho das partículas metálicas e 

condições termodinâmicas do processo (RATY, GYGI, & GALLI, 2005). 

Figura 3 Desenho esquemático do processo CVD. 

 

Fonte: Material interno laboratório LABOCATHe 
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As propriedades químicas e físicas dos catalisadores utilizados desempenham um papel 

fundamental na formação dos NTC. Estudos realizados através de técnicas de microscopias 

eletrônicas mostraram que o crescimento dos nanotubos é um processo extremamente 

complexo e pode ocorrer pela ponta ou pela raiz do tubo. O diâmetro do tubo normalmente 

corresponde ao tamanho da partícula do catalisador metálico usado (RATY, GYGI, & 

GALLI, 2005). 

Desde que os NTC foram descobertos era esperado que exibissem propriedades 

mecânicas superlativas por analogia ao grafite. Era de conhecimento geral que o grafite 

possuía módulo de Young interplanar de 1,06 TPa e se esperava que os nanotubos tivessem 

rigidez similar. A primeira medida de propriedade mecânica direta de NTC foi feita por Wong 

(1997), onde MWNT preparados via descarga de arco atingiram módulo de Young de 1,28 

TPa e tensão de flexão média de 14 GPa. As primeiras medidas realizadas em nanotubos 

fabricados pelo método CVD foram conduzidas por Salvetat et al. (1999) e o módulo de 

Young medido foi de 50 GPa. Xie et al. (2000) realizaram testes de tração em maços de 

MWNT que atingiram módulo de Young de 0,45 TPa (COLEMAN, KHAN, & GUN'KO, 

2006; SALVETAT, et al., 1999; WONG, SHEEHAN, & LIEBER, 1997; XIE, LI, PAN, 

CHANG, & SUN, 2000). 

 

2.2.1 Nanocompósitos de Nanotubos de Carbono em Matriz Polimérica 
 

A área mais promissora dos nanocompósitos é, provavelmente, a pesquisa envolvendo 

o reforço de polímeros usando nanotubos de carbono (COLEMAN, KHAN, & GUN'KO, 

2006). Compósitos de matriz polimérica reforçada com nanotubos de carbono foram 

reportados pela primeira vez por Ajayan et al. (1994), desde então muita pesquisa foi feita no 

que diz respeito à síntese, estrutura, propriedades e aplicações destes materiais compósitos 

(AJAYAN, STEPHAN, COLLIEX, & TRAUTH, 1994; SUN, SUN, LI, & PENG, 2013). 

Os nanotubos de carbono puros são caracterizados por formarem aglomerados, muitas 

vezes combinados com uma estrutura emaranhada similar a um espaguete, devido ao processo 

de síntese e também às altas interações de Van der Waals entre os tubos (VILLMOW, 

PÖTSCHKE, PEGEL, HÄUSSLER, & KRETZSCHMAR, 2008). A agregação dos nanotubos 

tem sido a maior dificuldade para a melhoria das propriedades nos nanocompósitos. Estes, 

quando embebidos pela matriz polimérica, normalmente se encontram torcidos e enrolados 

exibindo assim apenas uma fração de seu potencial. A fim de melhorar as propriedades 

mecânicas e elétricas dos nanocompósitos é necessária a transferência da carga mecânica ou 
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da carga elétrica da matriz polimérica para um nanotubo individual. O pré-requisito para essa 

transferência é a dispersão e distribuição eficiente dos nanotubos individuais na matriz 

polimérica, além disso, é necessário o estabelecimento de uma afinidade química entre a 

matriz e os nanotubos (SPITALSKY, TASIS, PAPAGELIS, & GALIOTIS, 2010). 

Várias rotas de processamento para a incorporação dos NTC em matrizes poliméricas, 

visando alta dispersão e distribuição e boa interação com a matriz, já foram estudadas. Há três 

principais vias de processamento com boa viabilidade comercial: 

(a) Mistura por solução: é o método mais simples e o mais usado. A matriz polimérica 

é dissolvida em um solvente onde também os NTC serão dispersos. As duas 

soluções são misturadas e o solvente é evaporado formando um filme do 

compósito. Para melhorar a dispersão dos NTC muitas vezes é usada agitação 

vigorosa e/ou sonificação (por banho ou via ponteira). Polímeros como 

polimetilmetacrilato (PMMA), acetato de polivinila (PVA) e poliestireno (PS) já 

foram processados por este método (MITTAL, DHAND, RHEE, PARK, & LEE, 

2015; SPITALSKY, TASIS, PAPAGELIS, & GALIOTIS, 2010). 

(b) Mistura por fundição: método usado comumente com polímeros termoplásticos e 

quando há problemas com a dissolução das matrizes poliméricas em solventes. A 

matriz polimérica é fundida e então, sob altas forças de cisalhamento, os nanotubos 

são misturados à massa viscosa de polímero fundido. Essa técnica pode ser menos 

eficiente que a mistura por solução, pois os polímeros fundidos muito viscosos 

podem atrapalhar a dispersão uniforme dos nanotubos. Esse problema é menos 

acentuado ao se aumentar a força de cisalhamento aplicada e aumentando o tempo 

de mistura (SPITALSKY, TASIS, PAPAGELIS, & GALIOTIS, 2010; 

VILLMOW, PÖTSCHKE, PEGEL, HÄUSSLER, & KRETZSCHMAR, 2008). A 

vantagem desta rota de processamento é de que a força de cisalhamento atuante 

durante a mistura contribui com o alinhamento dos NTC, o qual é crítico para 

obtenção de compósitos de alta performance (SUN, SUN, LI, & PENG, 2013). 

(c) Polimerização in situ: os nanotubos de carbono são dispersos em uma matriz de 

monômeros, ao invés de um polímero, com ou sem a presença de um solvente 

seguido de métodos padrões de polimerização. Esta técnica normalmente é usada 

em polímeros insolúveis e termicamente não estáveis. A maior vantagem deste 

método é que possibilita o enxerto de moléculas de polímero na superfície nos 
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NTC, isso acarreta em uma melhor dispersão e melhor interação com a matriz do 

compósito (MITTAL, DHAND, RHEE, PARK, & LEE, 2015). 

Para melhorar ainda mais a dispersão e interação dos nanotubos de carbono e controlar a 

estrutura do compósito final, esses materiais podem ser modificados. Este processo é 

chamado de funcionalização e ocorre pela substituição de átomos na estrutura dos nanotubos 

ou ligações de diferentes componentes na superfície dos mesmos através de reações químicas 

ou interações não-covalentes. Entretanto essas modificações podem introduzir defeitos nos 

nanotubos e reduzir as propriedades finais dos compósitos (SUN, SUN, LI, & PENG, 2013). 

Existem duas categorias de funcionalização dos nanotubos de carbono: a 

funcionalização covalente e a não-covalente. A funcionalização não-covalente diz respeito à 

adsorção física e/ou o envolvimento do polímero na superfície do NTC (SPITALSKY, 

TASIS, PAPAGELIS, & GALIOTIS, 2010). 

A funcionalização covalente se baseia na ligação covalente entre carbono e um grupo 

funcional, a qual ocorre nas pontas dos NTC, nos defeitos e nas paredes laterais. Este tipo de 

funcionalização ocorre quando as hibridizações sp
2
 mudam para sp

3
 e simultaneamente há 

perda do sistema p-conjugado das camadas de grafeno (MITTAL, DHAND, RHEE, PARK, & 

LEE, 2015). 

Pontas dos NTC e defeitos podem ser funcionalizados por oxidação durante o processo 

de purificação, processo que ocorre em altas temperaturas, na presença de ar. Ácidos fortes 

são usados para a oxidação, como ácido nítrico (HNO3), mistura de ácido sulfúrico e ácido 

nítrico (H2SO4 + HNO3), mistura de ácido sulfúrico com permanganato de potássio (H2SO4 + 

KMnO4) ou peróxido de hidrogênio (H2O2), estes criam grupos funcionais acoplados à 

superfície do NTC, como carboxilas (Figura 4) ou álcool. O acoplamento de estruturas polares 

nas superfícies altera a natureza hidrofóbica dos NTC para hidrofílica, melhorando assim a 

interação com as matrizes poliméricas (MITTAL, DHAND, RHEE, PARK, & LEE, 2015). 
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Figura 4 Oxidação de NTC com introdução de grupos carboxílicos, grupos hidroxílicos e grupos 

carbonilas à superfície. 

 

Fonte: Autora, 2019 (Criada com BioRender.com) 

A funcionalização via reações químicas proporciona a formação de ligações covalentes 

entre os nanotubos de carbono e a matriz polimérica. Há duas estratégias para formar essas 

ligações covalentes: “grafting from” e “grafting to”. O método “grafting from” é baseado na 

imobilização inicial de espécies químicas na superfície e bordas dos nanotubos e 

polimerização do monômero desejado, formando moléculas do polímero ligadas à superfície 

dos nanotubos. A grande vantagem deste método é a alta reatividade alcançada devido à forte 

ligação NTC-polímero. Já a técnica de “grafting to” envolve a ligação de moléculas de 

polímero pré-formadas e funcionalizadas em grupos funcionais aderidos à superfície nos 

nanotubos. A vantagem deste método é a possibilidade de usar polímeros comerciais pré-

formados, porém a quantidade de polímero enxertado na superfície é limitada devido à baixa 

reatividade e ao alto impedimento estérico das macromoléculas (COLEMAN J. , KHAN, 

BLAU, & GUN'KO, 2006; SPITALSKY, TASIS, PAPAGELIS, & GALIOTIS, 2010). 

A funcionalização covalente introduz defeitos na estrutura do NTC, acarretando em 

perda das propriedades elétricas, como alternativa há a funcionalização não-covalente. Esta 

funcionalização conecta as moléculas sem formar ligações químicas, ou seja, embrulhando de 

maneira helicoidal moléculas em volta dos NTC, formando ligações de Van der Waals entre 

moléculas planas e as paredes dos NTC, interações π-π, atração eletroestática ou surfactantes 

(MITTAL, DHAND, RHEE, PARK, & LEE, 2015). 

 

2.2.1.1 Nanocompósitos PLA-NTC 
 

Os métodos de processamento de mistura por solução, mistura por fundição e 

polimerização in situ, descritos anteriormente, têm sido amplamente estudados para dispersar 

NTCs em PLA. O método mais rápido e comercialmente aceito é o de mistura por fundição 

(RAQUEZ, HABIBI, MURARIU, & DUBOIS, 2013). 
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A dispersão dos nanotubos na maioria dos solventes orgânicos e no PLA é bastante 

difícil, sendo assim uma forma de aumentar a dispersão dos NTCs, em PLA, é através da 

funcionalização dos mesmos antes da mistura com o polímero (RAQUEZ, HABIBI, 

MURARIU, & DUBOIS, 2013). Os grupos funcionais como –COOH ou –OH introduzidos na 

superfície dos NTCs irão interagir através de ligações de hidrogênio com os grupos ésteres 

das cadeias poliméricas do PLA (SAHOO, RANA, CHO, LI, & CHAN, 2010; 

SOBKOWICZ, R., & DORGAN, 2011). 

Wu et al. (2008) investigaram o efeito de diferentes funcionalizações (carboxílica e 

hidroxila) em MWNT na reologia e estabilidade térmica de nanocompósitos de PLA, 

preparados via mistura por fundição. A melhor dispersão dos nanotubos foi atingida com 

MWNT funcionalizados com grupos carboxílicos (WU, WU, ZHANG, & ZHAO, 2008). 

Embora a grande maioria dos artigos disponíveis utilizem nanotubos de carbono 

funcionalizados para aperfeiçoar a dispersão dos mesmos em matriz de PLA, Villmow et al. 

(2008) estudaram a influência das condições de extrusão, utilizando uma extrusora dupla 

rosca, na dispersão de MWNT na matriz de PLA. Nesse estudo, a técnica de masterbatches 

foi empregada a fim de incorporar elevada quantidade de nanotubos de carbono em pellets 

(7,5 %m e 15 %m) para posterior redispersão em matriz de PLA para uma porcentagem final 

de 0,75 %m (VILLMOW, PÖTSCHKE, PEGEL, HÄUSSLER, & KRETZSCHMAR, 2008). 

A Tabela 1 apresenta alguns artigos de grande relevância onde os nanocompósitos 

NTC + PLA foram estudados, seus respectivos métodos de processamento e funcionalização. 

De maneira geral a mistura por solução e a fundição são os métodos mais empregados para a 

incorporação do NTC na matriz de PLA, ambos os processos são eficientes para aprimorar as 

propriedades mecânicas da matriz polimérica. Os melhores resultados referentes a 

propriedades mecânicas são obtidos em nanotubos com a parede externa funcionalizada, o 

mesmo não ocorre para as propriedades elétricas já que a funcionalização retira o caráter 

condutor do NTC. 
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Tabela 1 Estado da arte de nanocompósitos de PLA e NTC. 

(E’ módulo de armazenamento; Tg temp. de transição vítrea; α coeficiente de expansão térmica; ρ 

resistividade de superfície; E módulo de Young; Tc temp. de cristalização; EB módulo de flexão; E” 
módulo de perda). 

Processamento Funcionalização Conclusões Referência 

Solução – THF 
HNO3+H2SO4 

Silanização 

↑ 67% E’ 

↑ 6,4% Tg 

↓ 7092% α  

↓ 100% ρ  

(CHIU, KUO, TSAI, & 

WU, 2013) 

Solução - THF 

Fundição - extrusora 

dupla rosca 

- 

↑ Cinética de 

cristalização 

- NTC: agente 

nucleante 

(BARRAU, et al., 2011) 

Solução - CHCl3 - 
↑ 150% E 

↓ Tg e Tc 

(MOON, JIN, LEE, 

TSUTSUMI, & HYON, 

2005) 

Solução - CHCl3 
Polimerização in 

situ 

↑ 86,3% E 

↓ 100% ρ  

(KIM, CHAE, PARK, 

YOON, KANG, & JIN, 

2008) 

Fundição 
COOH-NTC; OH-

NTC; NTC 

↑ 2% Tg 

↑ 5% Tc 

↓ Taxa 

degradação 

- NTC: agente 

nucleante X 

barreira física. 

(WU, WU, ZHOU, 

ZHANG, & YANG, 

2010) 

Fundição - 

↑ 82,9% E 

(compressão a 

quente) 

↑ 14,1% E (FFF) 

(LEBEDEV, GEFLE, 

AMITOV, 

ZHURAVLEV, 

BERCHUK, & 

MIKUTSKIY, 2018) 

Fundição - 
↑ E 

↑ Dureza 

(BATAKLIEV, et al., 

2019) 

Fundição - extrusora 

dupla rosca 
- 

↓ 8,7% Tg 

↓ 0,38% EB 

FFF – Defeitos de 

fabricação 

(YU, ZHANG, WU, 

WANG, & DENG, 2017) 

Fundição - extrusora 

dupla rosca 

Oxidação ácida; 

silanização 

↑ 30% resistência 

ao impacto  

↑ 205% 

ductilidade 

(WANG, et al., 2019) 

Fundição - misturador 

interno 

Grafitização e 

grafitização via 

transesterificação 

(Ti(OBu)4) 

↑ 88% E’ 

↑ 75,6% E’’ 

 

(LIN, SHIH, LIN, LEE, 

& YU, 2013) 

Fonte: Autora, 2019 
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2.2.2 Aplicação Biomédica dos Nanotubos de Carbono 
 

As nanoestruturas de carbono representam um grande nicho de aplicações na medicina e 

em novas tecnologias. Estas nanoestruturas de carbono possuem em comum: átomos de 

carbono com hibridização sp
2
 em um arranjo hexagonal, fato que em conjunto com suas 

propriedades físico-químicas inaugurou uma nova era biomédica. Devido à alta área 

superficial, superfície química multifuncional e excelente atividade óptica, nanoestruturas de 

carbono funcionalizadas possuem capacidade de carregamento de fármacos eficiente, 

biocompatibilidade e falta de imunogenicidade. A Figura 5 esquematiza as nanoestruturas de 

carbono e o método de transforma-las em biomateriais inteligentes (MOHAJERI, BEHNAM, 

& SAHEBKAR, 2019). 

Figura 5 Esquema de nanoestruturas de carbono e método para transformação em biomateriais. 
 

 

Fonte: Adaptado de MOHAJERI, BEHNAM, & SAHEBKAR, 2019 
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A popularidade desta classe de materiais tem crescido devido as suas aplicações nas 

áreas de liberação de fármacos, bioimagem, engenharia de tecidos e biosensores. Nas últimas 

décadas muitas pesquisas foram feitas com relação à funcionalização destes nanomateriais, a 

fim de minimizar os possíveis problemas na saúde e aumentar a segurança em meio biológico 

(MOHAJERI, BEHNAM, & SAHEBKAR, 2019). 

Os NTC são materiais com propriedades notáveis (como já mencionado anteriormente), 

pois são ultraleves, possuem alta razão de superfície e superfície química multifuncional, 

portanto possuem boa capacidade de carregamento de fármacos. Além disso, quando 

funcionalizados adequadamente são biocompatíveis e possuem atividade fotoluminescente, 

este conjunto de propriedade potencializam suas aplicações nas áreas de liberação de 

fármacos, engenharia de tecidos e bio imagem (MOHAJERI, BEHNAM, & SAHEBKAR, 

2019). 

SIREESHA, BABU, & RAMAKRISHNA, 2017 exemplificaram o aumento nas 

pesquisas envolvendo NTC em aplicações biomédicas através da plataforma Web of Science. 

Utilizando da mesma metodologia e termos de pesquisa o gráfico com as contribuições do 

NTC na área médica foi reproduzido de forma atualizada (Figura 6), incluindo o segundo 

semestre do ano de 2017 e o ano de 2018. 

Figura 6 Contribuições dos nanotubos de carbono em diferentes setores da biomedicina. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Na engenharia de tecidos os NTC são usados principalmente como suporte estrutural. A 

matriz desempenha o papel crítico nesta área, sendo responsável por definir o espaço que o 

tecido manipulado ocupa e por auxiliar no processo de desenvolvimento do novo tecido. O 



30 

 

 

PLGA e o PLA são dois polímeros muito populares na engenharia de tecidos, entretando eles 

não possuem a força mecânica necessária para muitas aplicações. Além disso, estes polímeros 

não podem ser facilmente funcionalizados para funções específicas, em contrapartida os 

NTCs podem. Sendo assim os NTCs apresentam grande potencial de prover o reforço 

mecânico necessário para arcabouços de tecidos, com apenas uma pequena fração dispersa na 

matriz polimérica melhoras significativas na resistência mecânica são alcançadas 

(HARRISON & ATALA, 2007). 

Além de reforço estrutural os NTC podem ser funcionalizados para fornecer recursos 

adicionais às matrizes onde serão inseridos. Por exemplo, durante os estágios iniciais da 

formação do osso o colágeno serve como sitio de nucleação de hidroxiapatita. Nanotubos de 

carbono funcionalizados com fosfatos podem funcionar como substitutos do colágeno, para 

promover a cristalização da hidroxiapatita atingindo espessuras de 3 μm após 14 dias. Ainda é 

importante considerar que a alta razão de aspecto dos NTC deve permitir que o arcabouço seja 

alinhado para imitar melhor o osso natural (HARRISON & ATALA, 2007). Além disso, 

também podem ser  funcionalizados para liberar fatores bioativos. Já foi demonstrado que 

glicose oxidase pode ser acoplada a nanotubos de carbono sem perder a atividade enzimática. 

Isto abre portas para muitas possibilidades de mistura de diferentes nanotubos de carbono 

funcionalizados em um mesmo scaffold, indo além do reforço mecânico (HARRISON & 

ATALA, 2007). 

De maneira geral os NTCs têm sido estudados para desenvolver nanocompósitos 

funcionais. Possuem grande interesse de uso na área de biomateriais, particularmente em 

situações de contato com osso, como próteses para artroplastia, placas e/ou parafusos para 

fixação de fraturas, sistemas de liberação de fármaco e scaffolds para regeneração óssea 

(SAHITHI, SWETHA, RAMASAMY, SRINIVASAN, & SELVAMURUGAN, 2010). 

 

2.3 MANUFATURA ADITIVA 

 

Manufatura aditiva compreende um grupo de tecnologias, as quais produzem peças 3D 

a partir de uma modelo virtual adicionando material camada por camada. Este grupo de 

tecnologias tem sido considerado por alguns como a terceira revolução industrial, devido às 

suas vantagens em comparação com as manufaturas convencionais (HUANG, LIU, 

MOKASDAR, & HOU, 2013). 

As manufaturas convencionais são subtrativas, ou seja, produzem peças removendo 

material da matéria-prima. As tecnologias de manufatura aditiva produzem produtos ao 
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adicionar material, sendo assim utiliza matéria-prima de forma mais eficiente e produz menos 

desperdício. Além disso, estas técnicas de manufatura não necessitam de ferramentas de corte 

especiais, e podem produzir peças de geometria complexa (HUANG, LIU, MOKASDAR, & 

HOU, 2013). 

O desenvolvimento e pesquisas desse grupo de tecnologias começaram em 1980. Neste 

grupo participam, entre outras, a Estereolitografia (SLA), Fabricação com Filamento Fundido 

(FFF), Sinterização a Laser Seletivo (SLS), Manufatura de Objetos em Lâminas (LOM) 

(GUO & LEU, 2013). 

Progressos significativos já foram alcançados na área de manufatura aditiva e a 

expectativa é de que este grupo de tecnologias possa melhorar e fornecer benefícios para a 

sociedade, como: produtos para cuidado com a saúde que podem ser customizados para cada 

indivíduo; redução do uso de matérias-primas e do consumo de energia; manufatura sob 

demanda (NGO, KASHANI, IMBALZANO, T.Q., & HUI, 2018; SINGH, RAMAKRISHNA, 

& SINGH, 2017; THOMPSON, et al., 2016). 

 

2.3.1 Fabricação com Filamento Fundido – FFF 

 

A técnica de impressão 3D chamada de fabricação com filamento fundido é uma 

tecnologia emergente e representa uma das técnicas mais comuns para rápida prototipagem 

(BERMAN, 2012). As máquinas de FFF são economicamente acessíveis e relativamente 

fáceis de operar, características estas que permitem que essa tecnologia tenha a capacidade de 

mudar a concepção comum de como as coisas podem ser produzidas e abre novas 

possibilidades para a manufatura de produtos complexos. Assim sendo, a técnica pode 

competir em termos de custos e velocidade de entrega com os métodos tradicionais de 

manufatura (DORIGATO, MORETTI, DUL, UNTERBERGER, & PEGORETTI, 2017). 

O método FFF produz objetos tridimensionais de modelos sólidos ou de superfície 

gerados por computador, como em um processo de manufatura aditiva típico. Os modelos 

podem ser gerados, também, por tomografia computacional, ressonâncias magnéticas ou 

modelos criados a partir de sistemas de digitalização de objetos (ZEIN, HUTMACHER, 

TAN, & TEOH, 2002). Os aperfeiçoamentos técnicos obtidos para essa tecnologia nos 

últimos 25 anos atraíram fortemente o interesse do setor acadêmico e também do setor 

industrial (PETRICK & SIMPSON, 2015). 

O sistema é baseado na extrusão de um filamento contínuo e sólido de um polímero 

termoplástico. Esse filamento é empurrado para uma câmara de aquecimento por um sistema 
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trativo por roldanas ou roletes e é aquecido até amolecer. A pressão de extrusão é dada pela 

porção de filamento empurrada para dentro da câmara de aquecimento que força o material 

amolecido através do bico extrusor. A cabeça de extrusão é capaz de escanear o plano 

horizontal e também de iniciar e parar o fluxo de material amolecido, adicionalmente a mesa 

de impressão se move no plano vertical. Assim que uma camada impressa é completada, a 

mesa de impressão se move para baixo, possibilitando o início da impressão da próxima 

camada (PETRICK & SIMPSON, 2015). O esquema de uma impressora 3D do tipo FFF é 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 Esquema simplificado de máquina FFF. 

 

Fonte: BELLINI & GÜÇERI, 2003 

 

O processo de impressão FFF requer um filamento com diâmetro homogêneo, ou seja, 

não pode apresentar grandes variações de diâmetro ou irregularidades. Estas condições 

garantem que permaneçam constantes a pressão de extrusão e a velocidade de deslocamento 

do bico extrusor pela superfície de deposição (CHRIST, ALIHEIDARI, AMELI, & 

PÖTSCHKE, 2017). 

Vários materiais poliméricos já foram utilizados para impressão 3D através da técnica 

de FFF, entretanto as máquinas comerciais utilizam principalmente ABS e PLA 

(DORIGATO, MORETTI, DUL, UNTERBERGER, & PEGORETTI, 2017). 

Luo et al. (2018) avaliaram a capacidade de impressão e as propriedades de 

nanocompósitos de MWCNT em matriz de PLA em diferentes composições utilizando a 

técnica de FFF para produção de corpos de prova. As propriedades elétricas e mecânicas 

foram significativamente melhoradas com a incorporação de NTC até a porcentagem de 5 %m 

e a aparência da superfície do compósito permaneceu lisa, indicativos de boa dispersão e 
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distribuição dos NTC. Para as porcentagens de 7 e 9 %m houve queda das propriedades 

elétricas e mecânicas, além de aparência rugosa da superfície do material compósito, 

indicando que nestas porcentagens não ocorreu boa dispersão e distribuição da carga. Peças 

como barras, linhas, cilindros e cubos foram produzidas de maneira satisfatória, comprovando 

a eficácia da técnica de FFF para a produção de nanocompósitos (LUO, WANG, ZUO, JI, & 

LIU, 2018). 

Sanatgar et al. (2019) caracterizaram as propriedades morfológicas e elétricas de 

nanocompósitos de MWCNT antes e depois da impressão 3D via FFF. Os filamentos 

produzidos com os nanocompósitos apresentaram superfície rugosa e irregular, indicando uma 

possível má dispersão e distribuição dos NTC na matriz polimérica. Entretanto análises de 

microscópio eletrônico de transmissão (MET) demonstraram que os NTC estavam de fato mal 

dispersos, porém bem distribuídos. Além disso, os NTC se organizam conforme o fluxo da 

extrusora, havendo um claro direcionamento dos aglomerados (Figura 8), este comportamento 

é desejável para transferência de carga mecânica e melhora das propriedades elétricas 

(SANATGAR, CAYLA, CAMPAGNE, & NIERSTRASZ, 2019). 

 

Figura 8 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) do filamento de nanocompósitos de PLA e 

NTC produzido para FFF (a) corte transversal (b) corte longitudinal (paralelo ao fluxo de extrusão). 

 

Fonte: SANATGAR, CAYLA, CAMPAGNE & NIERSTRASZ, 2019. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são abordados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento 

desta dissertação. O trabalho teve como foco a produção de nanocompósitos de PLA com 

NTC. Um resumo é apresentado no fluxograma exibido na Figura 9. 

Figura 9 - Fluxograma das etapas do mestrado apresentado nesse trabalho. 

 
Fonte: Autora, 2019 

 

O polímero utilizado neste trabalho foi o PLA da NatureWorks Ingeo 3D850, um 

biopolímero desenvolvido especialmente para aplicação em manufatura aditiva. O NTC 

utilizado foi adquirido com a empresa CTNano, de Minas Gerais, possui pureza de 95%, 

diâmetro variando de 10 a 30 nm  e comprimento entre 5 e 30 µm. O mesmo NTC comercial 

foi então funcionalizado via oxidação ácida, utilizando ácido nítrico. 

O processo de funcionalização via oxidação ácida, assim como todo o processamento 

dos nanocompósitos com f-NTC, impressão dos corpos de prova e todas as caracterizações 

referentes a estes materiais foram feitos em parceria com a acadêmica Letícia de Bortoli, a 

qual realizou o seu trabalho de conclusão de curso referente a este processo. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 
 

O PLA foi caracterizado via Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) para 

determinação da sua Tg, Tm e grau de cristalinidade. Para determinar a porcentagem de 

cristalinidade foi utilizada a Equação 4 e a Equação 5 para misturas que apresentam 

cristalização a frio. Estão representados nas equações: ΔHm é o valor de entalpia no pico de 
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fusão, ΔHC é o valor de entalpia no pico de cristalização e ΔH
*
m o valor de entalpia caso o 

polímero fosse 100% cristalino, ϕ é a quantidade de polímero na mistura. O valor mais 

utilizado na literatura como valor de entalpia de fusão para o PLA 100% cristalino é de 93 J/g 

(CHEUNG, LAU, TAO, & HUI, 2008; FORTUNATI, ARMENTANO, IANNONI, & 

KENNY, 2010; GORDOBIL, EGÜÉS, LLANO-PONTE, & LABIDI, 2014; TAKAYAMA, 

TODO, & TSUJI, 2011). 

 

   
   

     
                 (Equação 4) 

 

    
       

     
                  (Equação 5) 

 

O DSC foi realizado no Laboratório de Síntese de Cristais Líquidos e Materiais 

Moleculares (LabCristais), do departamento de Química, em um equipamento TA – Modelo 

DSC Q2000 com sistema de refrigeração RCS90. O ensaio foi conduzido de 30 °C a 300 °C, 

com taxa de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera inerte de nitrogênio (fluxo de 50 

ml/min) em célula de alumínio não hermética. Antes de todos os ensaios foi feito um ciclo de 

aquecimento e resfriamento para apagar o histórico térmico do polímero. 

A Análise Termogravimetrica (TGA) foi realizada a fim de caracterizar a faixa de 

degradação do PLA. O ensaio foi realizado em equipamentos Shimadzu – Modelo TGA 50, 

do laboratório LabCristais e da Central de Análises Químicas, com temperatura variando de 

30 °C a 900 °C e taxa de aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera oxidante de ar sintético 

(fluxo de 50 ml/min) em célula de platina. 

O NTC comercial (p-NTC) foi caracterizado via Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET) a fim de confirmar a estrutura dos NTC. Esta análise foi realizada no Laboratório 

Central de Microscopia Eletrônica (LCME) no equipamento JEM-2100 TEM. A Microscopia 

Eletrônica de Varredura também foi realizada, juntamente com a análise de Espectroscopia de 

raios X por dispersão em energia (EDS) no equipamento Hitachi modelo TM3030 com 

equipamento de EDS acoplado. O MEV e EDS foram realizados para análise da presença de 

contaminantes. Análise de TGA foi realizada a fim de caracterizar a temperatura de 

degradação do NTC, o ensaio conduzido no equipamento Shimadzu – Modelo TGA 50, com 

temperatura variando de 30 °C a 900 °C e taxa de aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera 

oxidativa (fluxo de 20 ml/min) e célula de platina. 
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A Espectroscopia RAMAN foi realizada no Laboratório de Materiais (LABMAT) no 

equipamento de modelo Renishaw 2000 com laser de argônio (λ 514.5 nm). Esta análise foi 

feita com intuito de identificar três bandas características do NTC, as bandas D, G e G’. A 

banda D é referente às desordens e defeitos encontrados na estrutura dos NTC, a banda G é 

um sinal característico do carbono do tipo sp
2
, é referente às vibrações planares das ligações 

simples entre carbonos. A relação entre os picos da banda D e G fornece a informação do 

índice ID/IG, indicativo da qualidade dos NTC, quanto menor o seu valor menor é a 

quantidade de defeitos presentes na estrutura. É possível ainda observar a banda G’, 

característica de todos os materiais de carbono com ligações do tipo sp
2
, ocorre devido a um 

processo de segunda ordem de um fônon próximo à camada K do grafeno, o qual é ativado 

por dupla ressonância (ABÊ, 2014). 

O p-NTC também foi caracterizado via Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), principalmente para caracterizar a funcionalização feita 

posteriormente nos nanotubos de carbono e a presença de grupos –COOH. O equipamento 

utilizado é da marca Shimadzu e modelo IRPrestige-21 localizado na Central de Análises 

Químicas, as amostras foram secadas em estufa e posteriormente prensadas com KBr. O NTC 

funcionalizado (f-NTC) foi caracterizado via Raman, FTIR e EDS utilizando os mesmos 

equipamentos e parâmetros descritos anteriormente. 

 

3.2 FUNCIONALIZAÇÃO DO NTC 

 

A funcionalização do p-NTC foi feita via oxidação ácida. Neste tipo de funcionalização 

principalmente grupos carboxílicos (-COOH) ou hidroxilas (-OH) são acoplados à superfície 

dos nanotubos.  

Os p-NTC foram dispersos em uma solução 5M de ácido nítrico (HNO3) onde ficaram 

em banho ultrassônico por 1 hora, em seguida esta solução foi posta em agitação magnética e 

em refluxo por 6 horas a 100 °C, utilizando banho de óleo (Figura 10). Após o refluxo foi 

deixado o NTC funcionalizado (f-NTC) decantar e o excesso de solução foi descartado, água 

destilada foi adicionada para que fosse feita a lavagem dos f-NTC a fim de neutralizar seu pH. 

Esta lavagem foi feita via centrifugação, onde porções da solução água + f-NTC foram 

centrifugadas por 15 minutos e então o excesso de água retirado e substituído por água 

destilada. Foram necessários 5 ciclos de lavagem para a neutralização. Após a lavagem os f-

NTC foram secados por 24 horas em 80 °C. Esta metodologia seguiu os trabalhos de Mezalira 

e Bron (2013). 
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Figura 10 Processo de oxidação ácida dos NTC com HNO3 5M. 

 

Fonte: Autora, 2019 (Criada com BioRender.com) 

 

3.3 PROCESSAMENTO DO NANOCOMPÓSITO 

 

A preparação dos nanocompósitos iniciou com a secagem do PLA, o qual permaneceu 

na estufa a 80 °C durante 4 horas. Esta secagem foi feita de acordo com indicações pré-

processamento descritas nas especificações do material. Após a secagem, o PLA foi fundido 

em um misturador interno na marca Thermo Scientific a 200 °C, onde permaneceu por 2 

minutos para que toda a massa fosse fundida de forma uniforme. Passados dois minutos de 

mistura o p-NTC era adicionado (na proporção de 0,5 %m). A Figura 11 mostra como é o 

processo de mistura e o compósito obtido, um total de 60 gramas de material é processado por 

vez. 

Foram realizadas três misturas com diferentes parâmetros (Tabela 2), a fim de analisar 

as melhores condições de processamento. 
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Figura 11 Processo de mistura do NTC no PLA e produto final da mistura. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Tabela 2 Parâmetros de mistura. 

Mistura Rotação Tempo 

A1 50 rpm 15 minutos 

A2 100 rpm 10 minutos 

A3 150 rpm 10 minutos 

Fonte: Autora, 2019 

3.3.1 Caracterização das misturas 

As misturas A1, A2 e A3 foram caracterizadas a fim de avaliar a dispersão e 

distribuição dos NTC na matriz polimérica. Foram feitos ensaios de DSC e TGA, nos mesmos 

equipamentos e parâmetros descritos na seção 3.1, estes ensaios foram feitos para avaliar a 

influência da carga nas propriedades térmicas da matriz de PLA. 

Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura de alta resolução (FEG) foram feitas 

de cortes transversais (obtidos através da fratura criogênica do material) de cada uma das 

misturas, para a identificação de possíveis aglomerados de p-NTC. Esta análise foi realizada 

no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica (LCME) no equipamento JEOL JSM-

6701F, utilizando voltagem de 5 kV. 

Foram conduzidas análises utilizando um Microscópio Óptico de Luz Polarizada 

(MOLP), a fim de analisar a cristalização e as alterações que a carga de NTC provocou na 

matriz polimérica. As imagens de MOLP foram realizadas no laboratório LabCristais do 

departamento de Química, utilizando um microscópio Olympus modelo BX53. Todas as 

amostras foram aquecidas até 200 °C, para que o material fundisse e após resfriado com taxa 
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de 10 °C/min para que fosse observada a sua cristalização. As imagens foram feitas com 

aumento de x200 na faixa de temperatura entre 100 °C e 115 °C. 

Ao fim de todas estas análises a amostra com a melhor distribuição e dispersão dos p-

NTC foi escolhida para dar continuidade ao processo. 

 

3.4 PRODUÇÃO DO FILAMENTO 

 

Para a produção dos filamentos foi necessário preparar um total de 240 gramas de 

material compósito, o equivalente a quatro processamentos no misturador interno. O produto 

final das misturas (Figura 11) passa por um processo de moagem em um moinho de facas, 

modelo Willy da marca Marconi. A moagem do compósito é um processo longo e demorado, 

onde é necessário diminuir bastante o tamanho até atingir um pó ou grânulos bem finos de 

material sem que haja superaquecimento e derretimento do polímero. 

A etapa da moagem é fundamental para a produção de filamentos de compósitos 

uniformes. Os grânulos resultantes da moagem são separados utilizando duas peneiras, que 

selecionam o material em grânulos de tamanhos entre 1180 µm e 850 µm e menores que 850 

µm. 

A extrusora utilizada é da marca AX Plástico, modelo Lab16 e contem três zonas de 

aquecimento, é mono-rosca e possui um adaptador para a extrusão de filamentos medindo 3 

mm. Além disso, possui um acessório para resfriamento do material extrudado utilizando 

água e um acessório para puxar este material de forma automática. O acessório de 

resfriamento com água não foi utilizado nesse trabalho visto que a degradação do PLA é 

acelerada na presença de água. Sendo assim um acessório contendo dois coolers de 

computador foi adaptado a fim de resfriar o filamento assim que este sai da extrusora. A 

Figura 12a mostra a extrusora utilizada e a Figura 12b seus respectivos acessórios. 
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Figura 12 Foto (a) extrusora utilizada; (b) acessórios utilizados para a produção do filamento. 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

Para a produção dos filamentos as temperaturas das zonas 1, 2 e 3 foram de 190 °C, 190 

°C e 195 °C, respectivamente. As velocidades de rotação da rosca alternaram entre 13 a 15 

rpm para o pó de nanocompósitos e, entre 16 e 20 rpm para os grânulos maiores. 

3.5 IMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA VIA FFF 

A impressora utilizada é da marca Minibot com bico de extrusão medindo 0,8 mm. As 

peças impressas foram paralelepípedos medindo 50x5x2 mm. Os materiais impressos foram 

PLA, PLA + p-NTC e PLA + f-NTC em três diferentes pares de ângulos de impressões 

(conforme ilustrado na Figura 13): a) 45° e -45°; b) 90° e 0°; c) 0°. Os parâmetros principais 

de impressão estão descritos na Tabela 3. 

Figura 13 FFF Minibot e esquemas de impressão. 

 

Fonte: Autora, 2019 
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Tabela 3 Principais parâmetros de impressão FFF Minibot. 

Minibot 

Altura da camada 0.1 mm 

Preenchimento 100% 

Temperatura de impressão 200 °C 

Temperatura da mesa 25 °C 

Velocidade de impressão 45 mm/s 

Suporte 6 saias para peças com NTC e f-NTC 

Fonte: Autora, 2019 

 

3.5.1 Caracterização dos corpos de prova produzidos 

Os corpos de prova produzidos foram fraturados após congelamento em nitrogênio 

líquido por 60 segundos. As fraturas e as laterais das peças foram observadas em um MEV 

Hitachi modelo TM3030 e aceleração de 15 kV. 

O ensaio dinâmico-mecânico (DMA) foi realizado no Laboratório de Pesquisa em 

Polímeros e Compósitos (POLICOM), no equipamento da marca Netzsch modelo DMA 242. 

A garra utilizada foi a duo-cantilever (Figura 14) com temperatura de ensaio de 30 a 100 °C, 

taxa de aquecimento de 10 °C/min, frequência fixa de 1 Hz. 

Figura 14 Desenho esquemático da garra duo-cantilever utilizada no ensaio de DMA. 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

 

 

 

    

 

Suporte fixo Suporte fixo Suporte móvel 

Amostra 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Os p-NTC foram caracterizados via MET para comprovação de suas características 

morfológicas. A Figura 15 possui dois aumentos de imagens feitos dos p-NTC. Na figura 

15(a) é possível observar que existem nanotubos de carbono de diâmetros variados, como 

especificado no datasheet do material, os nanotubos apresentam-se emaranhados. Este 

comportamento é normal já que os mesmos possuem alta energia superficial e têm tendência a 

formar aglomerados devidos às forças de Van der Walls.  

A figura 15(b) um ponto mais escuro na ponta de um nanotubos de carbono é evidente, 

este ponto pode representar uma partícula de metal aprisionada. Os p-NTC foram produzidos 

via CVD e, de acordo com o fabricante, possui Co, Fe e Al2O3 como contaminantes. De fato é 

comum o aprisionamento de partículas metálicas nas extremidades dos nanotubos de carbono 

produzidos via técnica de CVD (PUROHIT, PUROHIT, RANA, RANA, & PATEL, 2014).  

Figura 15 Imagens de MET do p-NTC. 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

As análises a seguir foram realizadas nos p-NTC e nos f-NTC de forma paralela, sendo 

assim os resultados apresentados a seguir estão divididos entre os dois tipos de nanotubos de 

carbono para que uma comparação seja feita de forma mais clara e objetiva.  

A análise de EDS em conjunto com as respectivas micrografias (Figuras 16 e 17) foi 

realizada para a confirmação dos contaminantes presentes nos nanotubos de carbono. O 

processo de funcionalização via oxidação ácida é empregado como forma de purificação de 

nanotubos de carbono, uma vez que os carbonos amorfos e os contaminantes metálicos dos 



43 

 

 

 

 

catalisadores são mais reativos do que os nanotubos de carbono e por isso são consumidos 

durante o processo de oxidação (ROSCA, WATARI, UO, & AKASAKA, 2005). 

Desta forma o resultado do EDS, apresentado na Tabela 5, está de acordo com o 

esperado, uma vez que a quantidade de Co, Fe e Al diminuiu. Nenhum outro elemento foi 

identificado, exceto o ouro (Au), o qual foi utilizado para recobrir as amostras. O resultado 

indica não haver presença de nenhum outro contaminante dos nanotubos de carbono. As 

porcentagens quantitativas de carbono e oxigênio não devem ser consideradas, pois a técnica 

empregada não é utilizada para a caracterização de tais elementos. 

Figura 16 Análise EDS do p-NTC. 

  

Fonte: Autora, 2019 

Figura 17 Análise EDS do f-NTC. 

  

Fonte: Autora, 2019 

 

 



44 

 

 

 

Tabela 4 Resultados quantitativos da análise de EDS. 

Elemento (% em peso) p-NTC f-NTC 

Carbono 82,9 89,6 

Oxigênio 4,3 5,1 

Cobalto 8,2 2,9 

Alumínio 3,1 1,6 

Ferro 1,5 0,8 

Fonte: Autora, 2019 

As análises de TGA feitas dos nanotubos de carbono podem ser observadas na Figura 

18 sendo que os resultados permitiram avaliar a estabilidade térmica dos nanotubos de 

carbono. O p-NTC possui massa estável até 430 °C onde se inicia a degradação dos nanotubos 

de carbono e finaliza em 698 °C (valores retirados da DTG). Esta estabilidade até 400 °C 

mostra que não há presença de carbono amorfo na amostra. Houve 4,5% de massa restante ao 

final do processo, sendo este resíduo correspondente aos metais e óxidos provenientes do 

catalisador segundo já observado na análise de EDS e conforme informado pelo fabricante 

(SCHEIBE, BOROWIAK-PALE, & KALENCZUK, 2010). 

A análise TGA do f-NTC apresentou três estágios distintos: o primeiro com massa 

estável até 300 °C, a partir deste ponto houve início de queda de massa de forma não abrupta, 

sendo assim não caracteriza degradação de nanotubos de carbono e pode ser explicada pela 

perda dos grupos funcionais –COOH e -OH aderidos à superfície, neste estágio há perda de 

5,73% de massa. A partir de 520 °C há então a degradação dos nanotubos de carbono, 

caracterizada pela perda abrupta de 71,96% de massa até 603 °C. No estágio final observa-se 

16,64% de perda de massa até 678 °C correspondente à degradação térmica de carbonos 

desordenados remanescentes (AVILÉS, CAUICH-RODRÍGUEZ, MOO-TAH, MAY-PAT, & 

VARGAS-CORONADO, 2009), restando 3,42% de massa correspondente aos resíduos. Este 

resultado corrobora com o observado no EDS, onde foi observada redução na quantidade de 

contaminantes devido ao processo de funcionalização via oxidação ácida, o qual funcionou 

como processo de purificação do p-NTC. 
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Além das diferenças citadas anteriormente, foram observadas diferenças na faixa de 

temperatura de degradação entre os dois tipos de nanotubos. O p-NTC apresentou uma faixa 

de temperatura mais larga, entre 430 e 698 °C, do que o f-NTC, entre 520 e 678 °C, ou seja, o 

f-NTC apresentou taxa de degradação mais elevada. Avilés et al. (2009) atribuíram esta queda 

menos brusca para o p-NTC à degradação de nanotubos de carbono com diferentes 

estabilidades térmicas devido a maior presença de impurezas. Como o processo de oxidação 

ácida funciona como uma purificação, nos f-NTC a faixa de temperatura é mais estreita 

indicando uma maior homogeneidade dos nanotubos de carbono. 

 

Figura 18 TGA e respectivas derivadas do p-NTC e f-NTC. 

 

Fonte: Autora, 2019 

A técnica de espectroscopia Raman é utilizada para a caracterização de nanotubo de 

carbono, o qual apresenta três bandas características: (1) banda D em aproximadamente 1350 

cm
-1

; (2) banda G em aproximadamente 1582 cm
-1

; (3) banda G’ entre 2500 e 2800 cm
-1

 

(ABÊ, 2014). O p-NTC apresentou banda D localizada em 1350,62 cm
-1

, banda G em 1571,97 

cm
-1

, banda G’ em 2693,33 cm
-1

 e relação ID/IG de 0,53. Já o f-NTC apresentou banda D 

localizada em 1340,16 cm
-1

, banda G em 1567,78 cm
-1

, banda G’ em 2683,21 cm
-1

 e relação 

ID/IG de 0,74. Estes resultados (Figura 19) comprovam que a funcionalização dos nanotubos 

de carbono introduz defeitos às paredes dos nanotubos, os quais são comprovados pelo 

aumento da relação ID/IG, pois quanto maior essa relação, menor é a qualidade dos nanotubos. 
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Figura 19 Espectros Raman dos p-NTC e f-NTC. 

 

Fonte: Autora, 2019 

A espectroscopia FTIR dos nanotubos foi realizada a fim de avaliar a funcionalização 

da superfície, as bandas vibracionais características foram identificadas com base em 

diferentes literaturas, a Figura 20 ilustra os espectros obtidos.  O p-NTC apresentou banda em 

aproximadamente 3440 cm
-1

 relacionada com grupos –OH isolados e/ou grupos carboxílicos 

(Chemistry LibreTexts, 2014; CHIU, KUO, TSAI, & WU, 2013). Este resultado pode estar 

relacionado à preparação da amostra com KBr, o qual absorve umidade com muita facilidade 

e pode resultar na detecção de grupos –OH, no f-NTC essa banda se intensificou. As 

vibrações em comprimento de onda aproximado de 1630 cm
-1

 caracterizam as ligações C=C 

aromáticas e insaturadas (CHIU, KUO, TSAI, & WU, 2013; MASHHADZADEH, 

FEREIDOON, & AHANGARI, 2017; WANG, et al., 2019). As ligações C–O são localizadas 

em comprimentos de onda de 1120 cm
-1

 e as ligações –COOH em 1550 cm
-1 

(Chemistry 

LibreTexts, 2014; CHIU, KUO, TSAI, & WU, 2013). Ademais o processo de funcionalização 

via oxidação ácida gerou a redução da intensidade das bandas características das ligações 

C=C, visto que houve formação de grupos funcionais com a presença de oxigênio (C–O e –

COOH) (SCHEIBE, BOROWIAK-PALE, & KALENCZUK, 2010). 
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Figura 20 Espectroscopia FTIR do p-NTC e f-NTC. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Segundo os resultados obtidos nas caracterizações, pode-se sugerir que a 

funcionalização do p-NTC foi realizada com sucesso. Esta funcionalização com a introdução 

de grupos carboxílicos representam sítios úteis para futuras modificações, pois viabilizam 

ligações covalentes de moléculas amidas e ésteres. Além disso, esta modificação de superfície 

diminui as forças de Van der Waals entres os nanotubos, facilitando a separação de 

aglomerados de nanotubos (BALASUBRAMANIAN & BURGHARD, 2005). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PLA E DAS MISTURAS 

A primeira etapa do processamento do material nanocompósito foi definir o melhor 

padrão de incorporação dos nanotubos de carbono na matriz polimérica. Para isso foram 

variados os parâmetros de mistura e as amostras obtidas (A1, A2 e A3) foram caracterizadas. 

As amostras A1 e A2 ficaram o tempo programado no misturador interno. A amostra A3, 

entretanto, permaneceu apenas 4,5 minutos e o processamento foi interrompido, pois o 

sistema de refrigeração do misturador não conseguia manter a temperatura em 200 °C. Devido 

a isso, esta amostra já estava descartada de ser selecionada como modo de mistura padrão. 

Apesar disto todas os ensaios de caracterização foram feitos. 

As micrografias apresentadas na Figura 21 foram feitas utilizando o FEG com objetivo 

de analisar a dispersão dos nanotubos de carbono na matriz polimérica. Esta análise foi 
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complicada visto que a matriz de PLA degrada muito facilmente com o feixe de elétrons, 

devido a isto não foi possível capturar imagens com maiores aumentos (onde a visualização 

dos nanotubos de carbono seria melhor). 

A mistura A1 foi a amostra que apresentou superfície menos rugosa, com a presença de 

nanotubos e sem evidências de grandes aglomerados (Figura 21a e 21b). A amostra A2 

apresentou muitas regiões rugosas (Figura 21c) o que pode ser indicativo de regiões com 

grande aglomerados de nanotubos de carbono, podendo ser melhor observado um destes 

aglomerados no aumento de 20000 vezes (Figura 21d). Este resultado pode ser um indicativo 

de que o tempo de mistura influencia mais do que a velocidade de rotação, visto que a 

amostra A1 apresentou superfície mais homogênea do que a amostra A2, sendo que, a mesma 

permaneceu 5 minutos a mais no misturador. 

A mistura A3, como dito anteriormente, foi descartada devido às dificuldades durante o 

processamento do material posto que não é possível controle da temperatura. A micrografia 

desta amostra indica a mistura ineficaz dos nanotubos na matriz polimérica como era 

esperado, evidenciada pela presença de grandes regiões de alta aglomeração (Figura 21e). 
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Figura 21 Micrografias de FEG das misturas. 

 

Fonte: Autora, 2019 
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A Figura 22 apresenta os resultados da análise de DSC para o PLA, as três misturas 

testadas anteriormente e a mistura com f-NTC (a qual seguiu os parâmetros de mistura A1). A 

adição de nanotubos de carbono na matriz de PLA não alterou a temperatura de transição 

vítrea (Tg) do polímero de 62°C, ou seja, não alterou a mobilidade das cadeias poliméricas.  

Durante o resfriamento das amostras é possível observar picos de cristalização pouco 

definidos, para todas as amostras. Durante o aquecimento observou-se um fenômeno de 

recristalização rápida (caracterizado pelo pico de cristalização a frio), em temperaturas 

inferiores à da fusão do polímero, isso foi observado para todas as amostras, exceto a mistura 

com f-NTC. A recristalização rápida ocorre quando um polímero é resfriado rapidamente e há 

formação de vários núcleos cristalinos, os quais não crescem ou possuem crescimento 

desprezível, ou seja, no segundo aquecimento há o crescimento dos cristais a uma taxa 

elevada, dando origem ao pico de cristalização a frio (CANEVAROLO JR., 2007). O 

processo de nucleação e crescimento dos cristais depende da taxa de resfriamento, sendo 

assim o segundo aquecimento dos materiais sempre reflete as condições do primeiro 

resfriamento (10 °C/min para todas as amostras) (LEAL, 2015). 

Dentre as amostras estudadas, o PLA foi o que apresentou o menor pico de cristalização 

(durante o resfriamento) e o maior pico de cristalização a frio (presente na curva de 

aquecimento), sugerindo que os nanotubos de carbono atuam como agentes nucleantes de 

cristalização. Este fato é comprovado pelo aumento do grau de cristalinidade (Xcf), o qual 

pode ser observado na Tabela 6. O compósito com f-NTC foi o único a apresentar pico de 

cristalização apenas no resfriamento indicando alto grau de cristalinidade, o valor calculado 

foi de 47,2%. 

A cristalização em polímeros é observada pela aparição de esferulitos (Figura 23), os 

quais são a principal forma morfológica dos polímeros. Essas estruturas são formados a partir 

de cristalitos que crescem radialmente de um núcleo comum em todas as direções e são 

unidos entre si por moléculas atadoras. Estas participam de mais de um esferulito. Quando são 

observados em microscópio ótico de luz polarizada exibem forma de cruz de malta, devido ao 

fenômeno de birrefringência causado pela anisotropia das propriedades ópticas do material 

cristalizado. O número e tamanho dos esferulitos dependem da velocidade de nucleação, ou 

seja, maior é a quantidade de núcleos e menor os tamanhos médios quanto maior for a 

velocidade de nucleação (LEAL, 2015). A fim de observar o comportamento de cristalização 

com mais detalhes uma análise de MOLP foi realizada em todos os materiais, as imagens 

obtidas estão apresentadas na Figura 24. 
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Figura 22 Curvas DSC correspondentes ao primeiro resfriamento e ao segundo aquecimento. As 

amostras estão indicadas nas curvas. 

 

 

Fonte: Autora, 2019 

Tabela 5 Dados obtidos através do DSC das amostras (Tc temperatura de cristalização; ΔHc entalpia 

de cristalização; Tg temperatura de transição vítrea; Tcf temperatura de cristalização a frio; ΔHcf 

entalpia de cristalização a frio; Tm temperatura de fusão; ΔHm entalpia de fusão; Xcf grau de 

cristalinidade). 

  

1º Resfriamento 2º Aquecimento 

Tc (°C) ΔHc (J/g) Tg (°C) Tcf (°C) ΔHcf (J/g) Tm (°C) ΔHm (J/g) Xcf (%) 

PLA 65,95 17,36 62 102,58 26,77 175,15 44,19 18,8 

p-NTC (A1) 99,85 27,84 62 93,51 14,97 174,18 45,09 32,5 

A2 99,89 29,64 62 92,36 10,54 174,06 46,22 38,6 

A3 91,84 20,9 62 93,77 17,84 173,92 44,73 29,1 

f-NTC 107,28 39,64 65 - - 174,95 43,71 47,2 

Fonte: Autora, 2019 



52 

 

 

Figura 23 Ilustração esquemática de crescimento de esferulitos. 

 

Fonte: Adaptado de CALLISTER JR. & RETHWISCH, 2012 

O efeito como agente nucleante dos nanotubos de carbono, observado no DSC, foi 

evidenciado com a análise de MOLP onde para todas as misturas houve aumento no número 

de núcleos de cristalização e por consequência diminuição do tamanho dos esferulitos. 

Foi observado que o PLA iniciou a cristalização em uma temperatura em torno de 115 

°C e apresentou os maiores tamanhos de esferulitos, pois não possui tantos pontos de 

nucleação. Já a mistura A1 foi a que apresentou tamanho médio de esferulitos maiores em 

relação aos outros padrões de mistura (A2 e A3). Entretanto todos possuíam tamanhos médios 

muito similares resultando em uma amostra aparentemente mais homogênea, o início da 

cristalização foi observado em 120 °C. A amostra A2 apresentou heterogeneidade nos 

tamanhos dos esferulitos, com regiões de tamanhos maiores e outros menores e iniciou o 

processo de cristalização em torno de 125 °C. Já a amostra A3 teve a mesma temperatura de 

início de cristalização e apresentou o menor tamanho de esferulitos, porém também 

apresentou grandes regiões com pontos escuros, indicativos de regiões de acúmulo de 

nanotubos de carbono. 

O nanocompósito com f-NTC apresentou início de cristalização em 120 °C, assim como 

a amostra A1, entretanto os esferulitos formados eram muito menores, isto juntamente com o 

seu percentual de cristalinidade observado no DSC (47,2%) são indicativos de uma melhora 

na dispersão e distribuição da carga na matriz polimérica. 
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Figura 24 Imagens feitas através do MOLP durante o resfriamento das amostras.  (a) e (b) PLA puro; 

(c) e (d) Mistura A1; (e) e (f) Mistura A2; (g) e (h) Mistura A3; (i) e (j) PLA + f-NTC. 
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Fonte: Autora, 2019 

A Figura 25 apresenta os resultados de TGA e DTG para o PLA puro e nanocompósitos. 

É possível observar que o nanocompósito de p-NTC possui degradação semelhante ao PLA 

puro, o qual inicia a degradação em torno de 280 °C e finaliza em torno de 405 °C. Já a 

mistura contendo f-NTC teve uma degradação levemente mais tardia, iniciando em torno de 

290 °C. Patanwala et al. (2017) atribuíram este aumento de estabilidade térmica à alta 

condutividade térmica do NTC, a qual aumenta a condutividade térmica da matriz polimérica 

acarretando em uma melhor dissipação de calor (PATANWALA, HONG, VORA, BOGNET, 

& MA, 2017). 

A temperatura onde ocorre uma perda de 5% de massa pode ser chamada de Td5 e, 

também pode ser usada para indicar a resistência térmica da amostra. Uma diminuição deste 
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valor, ao se adicionar carga de NTC a uma matriz polimérica, é um indicativo de baixa 

interação interfacial da carga com a matriz (CHIU, KUO, TSAI, & WU, 2013). O PLA puro 

apresentou Td5 de 337°C, já para o nanocompósito de p-NTC esta temperatura foi de 340°C, 

este leve aumento pode ser um indicativo que o nanocompósito de p-NTC apresentou 

interação mais fraca com a matriz polimérica. O nanocompósito de f-NTC apresentou 

aumento de quase 10 °C neste parâmetro, indicando assim a eficiência da funcionalização 

para melhoria da interação interfacial entre a carga e a matriz. 

Figura 25 Resultados de TGA para o PLA puro e nanocompósitos. 

 

Fonte: Autora, 2019 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS PEÇAS IMPRESSAS 

Foram produzidos filamentos de 1,75 mm de PLA puro, PLA + p-NTC e PLA + f-NTC 

(Figura 26). Estes foram usados para a produção das amostras (Figura 27) que foram 

posteriormente observadas via MEV e caracterizadas mecanicamente via DMA. 
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Figura 26 Filamentos produzidos. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Figura 27 Amostras impressas via FFF. Amostras (a) impressão 45°/-45°; (b) 90°/0°; (c) 0°. 

 

Fonte: Autora, 2019 

As imagens de MEV das peças impressas foram feitas através de fraturas criogênicas, 

entretanto não foi possível a preparação de algumas amostras devido à baixa adesão entre as 

camadas. A Figura 28 apresenta as laterais das amostras produzidas com ângulo de impressão 

de 45°/-45°. Em todas as amostras houve descolamento entre as camadas durante a fratura, 

demonstrando baixa interação das mesmas. Todavia, a amostra onde este efeito foi mais 

pronunciado foi para o PLA puro. De fato é possível observar através da fratura (Figura 29) a 

baixa interação entre as camadas, havendo o desacoplamento entre elas e interferindo na 

qualidade final da amostra. 
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Figura 28 Micrografias das laterais das amostras produzidas via FFF. Configuração de impressão de 

45°/-45° (aumento x50). 

 

Fonte: Autora, 2019 

Figura 29 Micrografias da fratura de amostra de PLA. Configuração de impressão de 45°/-45° 

(aumento de x50 e x200). 

 

Fonte: Autora, 2019 

A amostra de PLA + p-NTC não possui imagem de fratura, visto que as camadas 

estavam muito soltas não sendo possível a fixação da amostra no stub. Na lateral da amostra 

(Figura 28a) é possível observar que a espessura da peça foi comprometida devido ao 

descolamento entre as camada. A porção apresentada na imagem foi preparada cortando a 

amostra com tesoura. Já a amostra com f-NTC apresentou a melhor interação entre as 

camadas (Figura 28b), como pode ser observado na micrografia de fratura na Figura 30, 

apesar de haver regiões de baixa adesão entre as camadas de maneira geral a fratura foi frágil. 

a b 
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Figura 30 Micrografias da fratura de amostra de PLA + f-NTC. Configuração de impressão de 45°/-

45° (aumento de x50 e x200). 

 

Fonte: Autora, 2019 

Resultados semelhantes foram obtidos com as amostras impressas na configuração de 

90°/0°. As imagens laterais das amostras de PLA e PLA + p-NTC só foram possíveis com 

auxílio de tesoura, é possível observar, na Figura 31, que apenas algumas camadas 

permaneceram juntas para a preparação do stub. A peça impressa com f-NTC apresentou, 

novamente, fratura frágil e nesta configuração nenhuma camada se descolou durante a fratura 

(Figura 32). 

Figura 31 Micrografias das laterais das amostras produzidas via FFF. Configuração de impressão de 

90°/0° (aumento x50). 

 

Fonte: Autora, 2019 
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Figura 32 Micrografias da fratura de amostra de PLA + f-NTC. Configuração de impressão de 90°/0° 

(aumento de x50 e x200). 

 

Fonte: Autora, 2019 

Nas amostras impressas com 0° os resultados se repetiram. Apenas laterais das misturas 

foram preparadas (Figura 33), onde se observa uma fraca interação entre as camadas para a 

mistura com o nanotubo de carbono puro. 

Figura 33 Micrografias das laterais das amostras produzidas via FFF. Configuração de impressão de 0° 

(aumento x50). 

 

Fonte: Autora, 2019 

A Figura 34 mostra fragmentos de uma amostra de PLA pura cortada com tesoura após 

uma tentativa de fratura criogênica. Nesta imagem fica evidente a falta de interação entre 

camadas e até mesmo falta de adesão em uma mesma camada de impressão. O mesmo não 

ocorre para a mistura com f-NTC, na Figura 35 é possível observar uma boa interação entre 

camadas, assim como boa adesão de impressão. 
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Figura 34 Micrografias da fratura de amostra de PLA. Configuração de impressão de 0° (aumento de 

x50 e x200). 

 

Fonte: Autora, 2019 

Figura 35 Micrografias da fratura de amostra de PLA + f-NTC. Configuração de impressão de 0° 

(aumento de x50 e x200). 

 

Fonte: Autora, 2019 

A presença de poros foi observada em todas as imagens de fratura, os poros são 

provenientes da impressão e marcam os limites entre a deposição do material na mesma 

camada. De modo geral os resultados das micrografias sugerem que o nanotubo de carbono 

funcionalizado possui boa interação com a matriz polimérica, sendo um possível indicativo da 

melhor dispersão e distribuição da carga na matriz e possivelmente melhorando inclusive a 

adesão entre as camadas de impressão. 

Através da técnica de DMA é possível estudar o comportamento viscoelástico de um 

material utilizando as três componentes resultantes do ensaio: (1) o módulo de 
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armazenamento (E’): medida da energia armazenada e recuperada em cada ciclo de carga ou 

frequência, em uma mesma amplitude de tensão em função da temperatura. Corresponde à 

resposta elástica do material (informações sobre rigidez); (2) o módulo de relaxação (E”): 

módulo relativo à componente plástica, ou seja, mede a energia dissipada ou perdida na forma 

de calor, também em cada ciclo de uma frequência aplicada (informações sobre viscosidade 

do material); (3) fator de perda ou amortecimento (tan δ): corresponde à divisão do módulo de 

relaxação pelo módulo de armazenamento. É comumente utilizado para se determinar a Tg 

dos materiais. Além disso a intensidade desta propriedade depende da quantidade relativa de 

material na amostra que está relaxando, ou seja, seu valor é proporcional à sua fração 

volumétrica (CANEVAROLO JR., 2007; LORANDI, CIOFFI, & ORNAGHI JR., 2016). 

A Figura 36 ilustra os módulos E” para todos os materiais, PLA puro e misturas com p-

NTC e f-NTC, nas três configurações de impressão. A presença do NTC na matriz polimérica 

de PLA acarretou em aumento dos valores de E” no pico, exceto para peças impressas em 

configuração 45°/-45°. Leal (2015) e Ornaghi Jr. et al. (2010) obtiveram resultados 

semelhantes. No primeiro estudo este comportamento do módulo E” se apresentou 

proporcional à concentração de carga na matriz polimérica, já no segundo estudo o 

comportamento foi atribuído ao aumento da fricção interna na presença dos nanotubos de 

carbono, os quais aumentam a dissipação de energia da mistura (LEAL, 2015; ORNAGHI, 

BOLNER, FIORO, ZATTERA, & AMICO, 2010). 
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Figura 36 Módulo de relaxação (E") para todas as peças produzidas via FFF.  

 

Fonte: Autora, 2019 

Os gráficos de módulo E’ em função da temperatura estão representados na Figura 37. 

Em todos os gráficos resultantes dos ensaios é possível observar que o módulo de 

armazenamento decresce com a temperatura formando um pico perto da Tg e então cai de 

forma brusca, exceto para a amostra de PLA puro impressa em 90°/0°. Este comportamento 

está relacionado com a presença de tensões congeladas residuais derivadas do processamento 

do material (CANEVAROLO JR., 2007). A FFF utilizada para fabricação das amostras não 

possui mesa aquecida, desta forma o material extrudado a 200 °C resfria muito rapidamente 

ao ser depositado na mesa. Para o PLA puro não foi preciso utilizar a saia como suporte sendo 

assim é possível supor que as tensões congeladas residuais nestas amostras são menores. 
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Figura 37 Módulo de armazenamento (E') para todas as peças produzidas vida FFF. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Para comparação dos valores de E’ entre os materiais foi escolhida a temperatura de 37 

°C, comumente utilizada para materiais com aplicação biomédica. Em duas configurações de 

impressão (45°/-45° e 0°) a presença do nanotubo de carbono na matriz polimérica de PLA 

provocou piora do módulo de armazenamento com diminuição de 6,8% e 3,4% 

respectivamente, no caso da configuração 90°/0° houve aumento de 14,7% no valor do 

módulo. Já para os f-NTC houve melhora de módulo em todas as configurações de impressão, 

com aumentos de 2,2% para 45°/-45°, 40,1% para 90°/0° e 21,4% para 0°. De maneira geral, 

estes resultados são um possível indicativo de uma má dispersão, distribuição e interação do 

p-NTC com a matriz de PLA, além disso, comprovam os resultados de que a funcionalização 

do NTC melhora a interação com a matriz e por consequência sua dispersão e distribuição, 

desta forma a carga aplicada ao corpo de prova é transferida da matriz para a carga de reforço 

melhorando as propriedades finais do material, ou seja, aumentando a rigidez do mesmo. 



64 

 

 

Figura 38 Fator de perda ou amortecimento (tan δ) para todas as peças produzidas vida FFF. 

 

Fonte: Autora, 2019 

Os resultados de tan δ estão ilustrados na Figura 38. Os picos das curvas estão 

relacionados às temperaturas de transição vítrea dos materiais, sendo os valores médios de Tg 

de 72 °C para o PLA e 70 °C para os nanocompósitos com p-NTC e f-NTC. Estes resultados 

demonstraram, assim como pelo DSC, que a adição de nanotubos de carbono não altera a 

mobilidade das cadeias poliméricas do PLA. 

As intensidades dos picos de tan δ não se comportaram conforme relatado na literatura, 

onde os materiais que apresentaram maior rigidez possuíam menor intensidade de pico 

(CHIU, KUO, TSAI, & WU, 2013; LEAL, 2015; LIN, SHIH, LIN, LEE, & YU, 2013). Este 

comportamento inesperado está provavelmente relacionado com a manufatura das peças 

empregada neste projeto, as quais foram impressas camada por camada via FFF. Como 

relatado anteriormente, houve baixa interação entre as camadas, principalmente para o PLA 

puro e nanocompósito com p-NTC. Sendo assim, ao se aplicar uma força cíclica, mesmo que 

não deforme o corpo de prova em si, pequenos vazios na amostra ao descolar camadas entre si 
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em pequenas regiões são criados, além dos poros já visualizados nas imagens de MEV. Este 

efeito faz com que o ensaio identifique estes vazios como uma segunda fase, a qual diminui 

aparentemente a quantidade relativa de material na amostra que está relaxando e como a 

intensidade do pico é proporcional à fração volumétrica se observa este fenômeno.  
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5 CONCLUSÕES 

O processo de funcionalização via oxidação ácida foi realizado com sucesso, 

adicionando grupos funcionais na superfície dos nanotubos de carbono atuando como um 

processo de purificação desse material. A diminuição da quantidade de impurezas aumentou a 

estabilidade térmica do nanotubos de carbono. A funcionalização, entretanto, aumenta o 

número de defeitos presentes nas paredes dos nanotubos de carbono uma vez que introduz 

grupos funcionais na superfície do mesmo. Este resultado foi comprovado pelo aumento da 

relação ID/IG calculada através dos resultados de espectroscopia Raman e pela presença de 

bandas vibracionais referentes aos grupos funcionais –COOH e -OH adicionados. 

As análises de DSC dos nanocompósitos mostraram que a adição de NTC na matriz de 

PLA não altera da Tg do polímero, ou seja, não interfere na mobilidade das cadeias. Além 

disso, houve um aumento do percentual de fase cristalina do material polimérico, 

demonstrando que o NTC atua como agente nucleante de esferulitos. O percentual de fase 

cristalina do PLA é de 18%, nos nanocompósitos com p-NTC este valor passou para 32,5% e 

com f-NTC para 47,2%. 

O efeito nucleante dos nanotubos de carbono foi comprovado via análise de MOLP 

onde houve a observação de maior quantidade de esferulitos nas amostras contendo NTC e 

por consequência esferulitos de menor tamanho. A presença dos nanotubos de carbono 

também aumenta, mesmo que discretamente, a estabilidade térmica do polímero. 

Foi desenvolvida com sucesso, dentro das limitações de equipamentos, uma 

metodologia de processamento para formação de nanocompósitos de PLA e NTC e posterior 

extrusão de filamentos com qualidade suficiente para impressão de peças em impressora FFF. 

A extrusão do filamento não é ainda completamente automatizada e, devido a isto, esta sujeita 

à experiência do operador e por consequência a seus erros.  

A falta de mesa aquecida para impressão das peças acarretou em tensões congeladas 

residuais das cadeias poliméricas, podendo ter influenciado também na baixa adesão entre as 

camadas de impressão. 

A funcionalização dos nanotubos de carbono melhorou a adesão da carga com a matriz 

de PLA, visto que melhorou a aderência entre as camadas durante a impressão. O módulo de 

armazenamento E’, referente à rigidez do material, aumentou em todas as configurações de 

impressão para este nanocompósito principalmente no ângulo de 90°/0 onde um aumento de 

40,1% foi atingido. 
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Não é possível relacionar entre si as configurações de impressão, uma vez que as 

propriedades não seguem um padrão, ou seja, não há indicações de um melhor ângulo de 

impressão que acarrete em uma melhor resposta mecânica. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Avaliar a dispersão e distribuição dos nanotubos de carbono na matriz 

polimérica, e verificar se ocorreu alinhamento da carga devido ao processo de 

extrusão. 

 Desenvolver um sistema de controle automático do diâmetro do filamento 

extrudado, automatizando o processo e garantindo maior reprodutibilidade. 

 Repetir os ensaios de tração no filamento utilizando método de fixação das 

extremidades com placas de cobre. 

 Realizar um estudo de delineamento experimental avaliando a influência das 

variáveis durante o processo de impressão 3D. 

 Utilizar mesa aquecida para a impressão e desta forma diminuir ou eliminar o 

efeito das tensões congeladas residuais. 

 Realizar testes in vitro do nanocompósitos, tanto com p-NTC como com o f-

NTC, para avaliar citotoxicidade, adesão celular e degradação, validando o 

material para o uso biomédico. 

 Produção de peças de fixação óssea maxilo-facial via FFF, para comparação de 

propriedades mecânicas obtidas em outros trabalhos. 
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Apêndice 1 – Tração do Filamento 

Os filamentos produzidos foram caracterizados mecanicamente via ensaio de tração 

com uma máquina de testes universal da marca INSTRON/EMIC 23-5S no laboratório 

LEBm. Foi utilizada uma célula de carga de 500 N, pré-carga de 10 N e taxa de deformação 

de 2 mm/min. Para garantir um mesmo comprimento útil para todas as amostras ensaiadas, 

um gabarito foi impresso via FFF. A Figura 39 apresenta o gabarito no qual eram encaixados 

os suportes de fixação dos filamentos. A colagem foi realizada com superbonder. 

Figura 39 Gabarito impresso via FFF para fixação dos filamentos no suporte do ensaio. 

 
Fonte: Autora, 2019 

Foram ensaiadas 10 amostras de cada grupo, entretanto, os resultados destes ensaios 

(Figura 40) não foram satisfatórios uma vez que ao fazer o tratamento dos dados, na média, as 

amostras de PLA puro, PLA+p-NTC e PLA+f-NTC não apresentaram diferenças 

significativas entre elas, devido ao alto desvio padrão do ensaio. Praticamente nenhuma das 

30 amostras ensaiadas se rompeu no meio do espaço útil, além disso, não ocorria o 

alinhamento dos filamentos no início do ensaio Portanto, conclui-se o ensaio não pode ser 

considerado para a caracterização correta dos filamentos produzidos, uma vez que pode ter 

forte influência do sistema de fixação utilizado, caracterizando a cola utilizada para fixação 

dos filamentos e não o filamento em si. 

 
Figura 40 Resultados de ensaio de tração dos filamentos. 

 

 
Fonte: Autora, 2019 
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