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RESUMO 

 

Eletrofiação é uma técnica relativamente simples e versátil que permite a fabricação de fibras 

micro ou nano métricas, as quais são, normalmente, depositadas aleatoriamente em um coletor 

formando membranas mecanicamente autossustentáveis. As fibras e membranas obtidas se 

caracterizam por possuírem elevada área de superfície, considerável porosidade e alta 

flexibilidade, fazendo com que possam ser aplicadas em diversas áreas da ciência. Para a 

obtenção de membranas com propriedades ópticas, mecânicas e morfológicas diferenciadas, 

moléculas pequenas e nano cargas podem ser incorporadas à solução polimérica. Neste 

contexto, a incorporação de moléculas de cristal líquido (CL) na matriz polimérica é bastante 

explorada. Além de apresentarem algumas propriedades bastante interessantes, como 

birrefringência óptica e capacidade de auto-organização, algumas moléculas de CL também 

podem apresentar fotoluminescência na região visível do espectro eletromagnético. Essas 

características, somadas à rápida resposta óptica a estímulos externos, e a possíveis alterações 

das propriedades ópticas e elétricas devido ao confinamento molecular, são as principais razões 

que tornam a eletrofiação desta classe de material bastante atrativa. Sendo assim, este trabalho 

possui como principal objetivo a utilização do método de eletrofiação para obtenção de fibras 

fotoluminescentes constituídas por Poliuretano Termoplástico (TPU) e cristal líquido 

termotrópico discótico: 3,4,9,10-perileno-tetracarboxílico dianidrido (H1). Soluções de TPU 

com diferentes concentrações mássicas de H1 foram eletrofiadas com o intuito de estudar a 

influência das moléculas líquido-cristalinas nas propriedades morfológicas, mesomórficas, 

fotofísicas, térmicas e mecânicas das fibras e membranas obtidas. As propriedades 

morfológicas das fibras foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura e microscopia 

de força atômica. As propriedades ópticas das fibras foram estudadas por espectroscopia de 

fotoluminescência estacionária e UV-visível. Por fim, os estudos térmicos e mecânicos foram 

realizados pelas análises termodinâmica-mecânica e ensaio de resistência à tração. Os 

resultados alcançados revelam a obtenção de fibras de TPU/H1 micrométricas apresentando 

elevada fluorescência na região visível do espectro eletromagnético. As análises morfológicas 

mostram que as fibras são homogêneas e não apresentam irregularidades do tipo beads. A 

incorporação das moléculas líquido-cristalinas na matriz polimérica foi comprovada utilizando-

se as técnicas de MOLP (microscópio óptico de luz polarizada) e DRX (difração de raios X), 

sugerindo a obtenção de fibras do tipo core-shell, onde as moléculas de CL constituem o núcleo 

das fibras e o polímero a camada externa. A partir das caracterizações ópticas é possível afirmar 

que as fibras obtidas possuem elevado rendimento quântico de fluorescência. Em membranas 

com concentrações mais elevadas de H1, observam-se um red-shift no espectro de emissão e 

uma diminuição no rendimento quântico absoluto, indicando que as propriedades ópticas das 

membranas podem ser moduladas pela concentração mássica de CL nas fibras. Os estudos 

mecânicos sugerem que a incorporação de até 10,00%m de moléculas de CL no sistema não 

altera significativamente a flexibilidade das membranas obtidas. 

 

 

Palavras-chave: Eletrofiação. Cristal líquido termotrópico discótico. Poliuretano 

termoplástico. Fotoluminescência. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Electrospinning is a relatively simple and versatile technique that allows the fabrication of 

micro/nanometric fibers. The fibers are randomly deposited in a collector, originating 

mechanically self-sustained mats. Electrospun fibers and mats present high surface area, 

considerable porosity, and high flexibility, as consequence, they can be applied in several 

branches of science. In order to obtain electrospun mats with unique optical, mechanical and 

morphological properties, small molecules and nanofillers can be incorporated to the polymeric 

solution. In this context, the incorporation of liquid crystal molecules (LC) in the polymeric 

matrix is widely explored. Besides presenting some very interesting properties, such as optical 

birefringence and self-organization, some LC molecules can also show photoluminescence in 

the visible region of the electromagnetic spectrum. These characteristics, added to the fast 

optical response to external stimuli, and the possible change in the optical, and electrical 

properties due to molecular confinement, are the main reasons why the electrospinning of this 

class of material are very attractive. Therefore, the main objective of this research is to use the 

electrospinning technique to obtain photoluminescent fibers of Thermoplastic Polyurethane 

(TPU) and thermotropic discotic liquid crystal 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic dianhydride 

(H1). Solutions with TPU and different weight concentrations of H1 were electrospun to study 

the influence of the liquid-crystalline molecules on the morphological, mesomorphic, 

photophysical, thermal and mechanical properties of the fibers and mats. The morphological 

properties of the fibers were analyzed by scanning electron microscopy and atomic force 

microscopy. The optical properties were studied by stationary photoluminescence and UV-vis 

spectroscopy. Finally, the thermal and mechanical studies were performed by dynamic 

mechanical analysis and tensile testing. The results showed that micrometric TPU/H1 fibers 

presenting high fluorescence in the visible region of the electromagnetic spectrum were 

obtained. The morphological analysis showed that the fibers are homogeneous and do not 

present bead-like irregularities. The incorporation of liquid-crystalline molecules in the 

polymeric matrix has been verified using POM (polarized optical microscopy) and X-ray 

diffraction techniques. The results suggest the fabrication of core-shell fibers, where the LC 

molecules constitute the core of the fibers and the polymer the outer layer (shell). The optical 

characterizations suggest that the electrospun mats have high fluorescent quantum yield. Mats 

with higher concentrations of H1, present a red-shift in the emission spectrum and a decrease 

in the absolute quantum yield, indicating that the optical properties of the membranes can be 

modulated by the weight concentration of LC in the fibers. Mechanical studies suggest that the 

incorporation of up to 10,00%wt. of LC molecules in the system, does not affect the flexibility 

of electrospun mats. 

 

 

Keywords: Electrospinning. Thermotropic discotic liquid crystal.  Thermoplastic 

Polyurethane. Photoluminescence. 
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1  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as motivações científicas da aplicação da técnica de 

eletrofiação para produção de fibras fluorescentes compostas por um polímero e moléculas de 

um cristal líquido termotrópico discótico. Os objetivos gerais e específicos deste trabalho 

também serão exibidos.  

 

1.1  INTRODUÇÃO   

 

O processo de eletrofiação é um método relativamente simples e econômico que permite 

a obtenção de fibras poliméricas micrométricas, ou até mesmo submicrométricas, que se 

caracterizam pela elevada área de superfície [1], considerável porosidade e alta flexibilidade 

[2]. Essas fibras se depositam aleatoriamente formando membranas flexíveis e estruturalmente 

autossustentáveis, que podem ser aplicadas nas mais diversas áreas, como: na biotecnologia, 

onde podem ser utilizadas para regeneração de tecidos [3]; engenharia ambiental, podendo ser 

utilizadas como filtros de ar [4]; energias renováveis, onde podem ser aplicadas em 

supercapacitores [5]; e até mesmo na eletrônica orgânica onde podem ser utilizadas em diodos 

emissores de luz, células solares e sensores ópticos [6-9].  

Com o objetivo de produzir fibras com propriedades ópticas, mecânicas e elétricas 

diferenciadas, algumas pesquisas relatam a utilização de moléculas pequenas e nanocargas, 

como corantes e nanotubos de carbono, no processo de eletrofiação [10-14]. Neste contexto, 

moléculas com propriedades líquido-cristalinas se destacam como excelentes candidatas a 

serem eletrofiadas juntamente com um polímero.  

Cristais líquidos (CLs) são moléculas orgânicas, ou organometálicas, com baixa massa 

molecular que se caracterizam por serem capazes de se auto-organizarem em fases físicas 

intermediárias entre os estados sólido e líquido, denominadas mesofases. Este comportamento 

somente é possível devido aos CLs apresentarem tanto propriedades advindas dos líquidos, 

como fluidez e incapacidade de suportar tensões de cisalhamento, como características advindas 

dos sólidos, como a organização molecular de longo alcance e anisotropia das propriedades 

elétricas, magnéticas e ópticas. Assim sendo, esta classe de materiais se destaca por apresentar 

elevada birrefringência óptica, exibindo respostas ópticas rápidas e perceptíveis mesmo sem a 

utilização de equipamentos específicos.  
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Os CLs termotrópicos discóticos se caracterizam por apresentarem moléculas com 

formato de disco, e serem constituídos por um núcleo rígido, geralmente condutor, responsável 

pela absorção e emissão de fótons. Assim sendo, muitas dessas moléculas apresentam 

propriedades ópticas na região visível do espectro eletromagnético, tornando-as atrativas para 

aplicações ópticas em diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) e outros dispositivos 

similares [15,16]. Além disso, a forte interação π–π entre os núcleos aromáticos dessas 

moléculas, somado à fraca interação entre as cadeias alifáticas, resulta em uma auto-

organização molecular, responsável por intensificar as propriedades elétricas e ópticas 

(fotoluminescência) do composto. Uma das maneiras de alcançar esta organização é através do 

confinamento das moléculas líquido-cristalinas.  

A eletrofiação de fibras constituídas apenas por moléculas de cristal líquido é bastante 

improvável devido à baixa massa molecular dessas moléculas. Assim sendo, deve-se eletrofiar 

esta classe de material juntamente com um polímero para obtenção de fibras do tipo core-shell, 

onde o CL constituí o núcleo, e o polímero a parte exterior das fibras. Este confinamento das 

moléculas líquido-cristalinas pode induzir a organização molecular do sistema, aumentando a 

intensidade de emissão de fótons e o transporte de cargas. 

A sensibilidade a estímulos externos, somada a mobilidade de cargas e a possível 

alteração das propriedades térmicas (alteração das temperaturas de transição de fase), ópticas e 

elétricas devido ao confinamento, são as principais razões que tornam a eletrofiação de CLs 

bastante atrativa. A partir da utilização dessa técnica é possível produzir membranas flexíveis 

e estruturalmente autossustentáveis com diversas características, tais como: emissoras de luz na 

região do visível (fotoluminescentes), que mudam de cor com o aumento da temperatura ou na 

presença de gases tóxicos, e até mesmo membranas com propriedades elétricas intensificadas 

[17-24]. 

Ao utilizar o processo de eletrofiação para obtenção de fibras de polímero/CL do tipo 

core-shell é importante a utilização de polímeros com baixa porcentagem de cristalinidade, 

como por exemplo o Poliácido lático (mais especificamente o isômero Poli(ácido L-lático) - 

PLLA), Polivinilpirrolidona (PVP) e Poliuretano termoplástico (TPU). Pelo fato de serem 

semicristalinos, esses polímeros apresentam baixa birrefringência, o que é essencial para que a 

resposta óptica das moléculas de CL não seja ofuscada pelo polímero.  

Embora existam vários trabalhos explorando a técnica de eletrofiação   para produção 

de microfibras e nanofibras do tipo polímero/CL [18,24-30], não foram encontrados trabalhos 



17 

 

propondo a eletrofiação de cristais líquidos termotrópicos discóticos. Todos os trabalhos 

encontrados na literatura utilizam moléculas de cristal líquido calamítico, apresentando 

mesofases esméticas, nemáticas ou colestéricas. Além disso, foi possível encontrar apenas um 

único trabalho propondo a eletrofiação de moléculas de CL com propriedades 

fotoluminescentes na região visível do espectro eletromagnético [31]. Dentro deste contexto, o 

presente trabalho possui caráter inovador e desafiador, propondo: i) a utilização da técnica de 

eletrofiação para obtenção de fibras fluorescentes a partir da eletrofiação de uma solução 

polimérica com diferentes concentrações de CL termotrópico discótico; e ii) o estudo da 

influência das moléculas líquido-cristalinas nas propriedades morfológicas, mesomórficas, 

fotofísicas e mecânicas das membranas obtidas.  

 

1.2  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a viabilidade da produção de fibras fotoluminescentes do tipo core-shell, 

através da eletrofiação de soluções constituídas de Poliuretano Termoplástico (TPU) com 

diferentes concentrações mássicas do cristal líquido termotrópico discótico: 3,4,9,10-perileno-

tetracarboxílico dianidrido (H1). 

 

1.2.1  Objetivos específicos 

 

• Estudar e determinar os parâmetros de processo mais adequados para 

eletrofiação das fibras TPU/H1;  

 

• Avaliar o efeito de diferentes frações mássicas de H1 nas propriedades 

dinâmico-mecânicas, morfológicas, fotofísicas e líquido-cristalinas das 

membranas obtidas;  

 

• Avaliar a qualidade e diâmetro das fibras eletrofiadas; 

 

• Correlacionar as propriedades líquido-cristalinas das membranas com as 

propriedades do cristal líquido puro; 
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• Avaliar como as propriedades do CL são afetadas pelo confinamento das 

moléculas líquido-cristalinas nas fibras poliméricas;  

 

• Investigar as propriedades fotofísicas de fluorescência das membranas 

eletrofiadas e correlacioná-las com as propriedades do cristal líquido puro e 

das soluções de TPU/CL em solução. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  CRISTAIS LÍQUIDOS 

 

Os cristais líquidos (CLs), também conhecidos como o quarto estado da matéria, são 

definidos como uma classe de material composta por moléculas orgânicas, ou organometálicas, 

capazes de se auto-organizarem em fases físicas intermediárias entre os estados sólido e líquido. 

Essas fases intermediárias são denominadas mesofases. Isto é possível, pois ao mesmo tempo 

em que os CLs apresentam algumas propriedades dos líquidos, como fluidez e incapacidade de 

suportar tensões de cisalhamento, exibem características advindas dos sólidos, como a 

organização molecular de longo alcance e a anisotropia das propriedades ópticas, elétricas e 

magnéticas [32]. Do ponto de vista químico, CLs são moléculas com baixa massa molecular, 

alta anisometria molecular [33] e constituídos, em sua grande maioria, por um núcleo rígido 

(podendo este ser condutor ou isolante) circundado por cadeias alifáticas isolantes [21]. Os 

centros rígidos, constituídos majoritariamente por anéis benzênicos, são responsáveis pela 

absorção de luz e condução eletrônica. As cadeias alifáticas são responsáveis pela flexibilidade 

e fluidez das moléculas e geralmente são formadas por grupos alquila (CnH2n+1) ou alcóxi 

(CnH2n+1O) [34]. 

Em relação à formação das mesofases, os CLs podem ser basicamente divididos em dois 

grandes grupos: i) liotrópicos e ii) termotrópicos. Os primeiros são constituídos por moléculas 

anfifílicas (moléculas que apresentam uma região hidrofílica e outra hidrofóbica) que se 

agrupam formando micelas, as quais são as responsáveis pela formação das mesofases 

(mesomorfismo). Esse tipo de CL é mais encontrado em sistemas biológicos [35] e é 

caracterizado pela mudança de fase ocorrer, quase que exclusivamente, em função da 

concentração molecular em determinado solvente [36]. Por outro lado, para os Cristais Líquidos 

Termotrópicos (CLTs) a temperatura é o parâmetro fundamental para a mudança de fase [21] e 

as moléculas são responsáveis pela ocorrência do mesomorfismo. Este tipo de CL é altamente 

interessante para aplicações tecnológicas, como em displays opto-eletrônicos [37];  sensores de 

temperatura, gás e pressão [22,35]; células solares fotovoltaicas (OSCs do inglês Organic Solar 

Cells) [38]; transistores orgânicos de efeito de campo (OFETs do inglês Organic Field-Effect 

Transistors) [39]; e diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs do inglês Organic Light 

Emmiting Diodes) [39]. Como neste trabalho será utilizado um CLT, essa será a única classe 

de CLs abordada neste documento.  
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2.1.1  Cristais Líquidos Termotrópicos (CLTs) 

  

Nos CLTs a variação de temperatura ocasiona uma alteração na ordem posicional e 

orientacional das moléculas, interferindo no grau de liberdade das mesmas e gerando a mudança 

de estado. No processo de aquecimento, o grau de desordem aumenta e as moléculas passam 

do estado sólido para o estado de mesofase líquido-cristalina; em seguida o estado líquido 

isotrópico é atingido (Figura 2.1). Ao diminuir a temperatura do sistema, o processo é revertido. 

 

Figura 2.1. Representação esquemática das diferentes fases adquiridas por um cristal líquido termotrópico 

discótico, bem como alguns exemplos de mesofases que os CLTs discóticos podem apresentar. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 
Como é possível observar na figura 2.1, dependendo da organização posicional e 

orientacional das moléculas líquido cristalinas, o sistema pode adotar diferentes tipos de 

mesofases, tais como a nemática e as colunares. A formação de cada mesofase é extremamente 

sensitiva a fatores externos, como temperatura e presença de impurezas [40], bem como às 

interações intermoleculares, como forças de van der Waals, interações dipolo-dipolo, dipolo 

permanente, e ligações de hidrogênio [41].  

A identificação do tipo de mesofase apresentada pelas moléculas de um determinado 

CL geralmente é realizada utilizando-se as técnicas de Difração de Raios X (DRX) e 

Microscopia Óptica de Luz Polarizada (MOLP). A análise por MOLP (Figura 2.2a) é realizada 

utilizando-se um microscópio de transmissão (a luz atravessa a amostra) e baseada na 

birrefringência, ou anisotropia óptica, fenômeno no qual ocorre uma mudança de direção no 

feixe de luz incidente em um material [42]. Assim, quando uma amostra de CL, que é uma 
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substância birrefringente, é analisada no MOLP com o polarizador com direção de polarização 

perpendicular a do analisador, a luz que passa pela amostra é refratada (sofre alteração de 

velocidade), gerando duas componentes de onda defasadas, as quais levam à formação de uma 

imagem chamada de textura óptica (Figura 2.2b) [41]. As texturas ópticas observadas variam 

de cor e formato dos domínios dependendo da espessura da amostra analisada, do tipo de 

molécula e da organização espacial da mesma. O funcionamento do MOLP é exemplificado na 

figura 2.2a: ao ligar-se a fonte de luz do microscópio, inicialmente a luz passa pelo polarizador 

1 e é polarizada. Em seguida a luz polarizada passa pela amostra de CL onde sofre refração. 

Posteriormente, os feixes refratados incidem sobre o polarizador 2 (analisador, posicionado à 

90° em relação ao polarizador 1). Por fim, uma imagem de textura óptica é obtida. Quando a 

imagem observada é totalmente escura, significa que a amostra extinguiu toda a componente 

da luz incidente, revelando que a fase isotrópica foi atingida, ou que os eixos ópticos de todas 

as moléculas estão totalmente alinhados com a luz polarizada incidente. No último caso 

dizemos que o CL está alinhado homeotropicamente [41]. A identificação da mesofase por 

MOLP é realizada a partir de comparações entre as texturas obtidas experimentalmente e as 

texturas já catalogadas na literatura.  
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Figura 2.2. (a) Esquema mostrando a formação de textura óptica de um CL observado entre os polarizadores 

cruzados em um Microscópio Óptico de Luz Polarizada. (b) Exemplos de texturas ópticas de cristais líquidos 

termotrópicos (barra de escala igual à 100 µm). 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A análise por DRX é geralmente utilizada para confirmar a organização estrutural das 

mesofases observadas por MOLP e para obtenção dos parâmetros estruturais do arranjo 

molecular. Esta técnica, bem como a utilização da mesma para a identificação de diferentes 

mesofases líquido-cristalinas, será descrita com detalhes no subcapítulo 2.5.  

As temperaturas de transição de fase, bem como a entalpia associada às transições, são 

determinadas pela técnica de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC do inglês Differential 

Scanning Calorimetry). Geralmente as técnicas de MOLP, DSC e DRX são utilizadas 

conjuntamente para caracterizar o comportamento líquido cristalino de um material. 

Os CLTs podem ser classificados em função da forma geométrica das moléculas em: i) 

calamíticos; e ii) discóticos. As moléculas que geram fases calamíticas possuem formato 

semelhante ao de um bastão, ou seja, as moléculas são alongadas, apresentando um eixo 

molecular significativamente maior do que os outros dois. A figura 2.3a, mostra a representação 

de uma molécula calamítica, onde o eixo molecular a (sobre o eixo espacial y) é muito maior 

do que os eixos moleculares b e c. As moléculas discóticas, por outro lado, possuem dois de 

seus eixos moleculares muito maiores do que o terceiro, exibindo formato geométrico 
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semelhante ao de um disco (Figura 2.3b). Como o CL utilizado neste trabalho é um cristal 

líquido discótico, essa classe será abordada com mais detalhes.  

 

Figura 2.3. Representação esquemática das moléculas anisotrópicas de cristais líquidos termotrópicos 

calamíticos (a), e discóticos (b). O núcleo rígido de cada molécula está representado pela parte colorida, e as 

cadeias alifáticas estão representadas pelos alongamentos pretos conectados ao centro da molécula. 

 
Fonte: Desenvolvido pela Autora. 

 

2.1.1.1  Cristais Líquidos Termotrópicos Discóticos (CLTDs) 

 

Os cristais líquidos discóticos podem exibir diversas mesofases, as mais conhecidas 

são: nemática, colunar hexagonal e colunar retangular, representadas na figura 2.1. A mesofase 

nemática discótica é caracterizada por possuir alto grau de desordem posicional e apresentar 

apenas ordem orientacional em média paralela ao vetor n, representado na figura 2.1. A 

mesofase colunar, mais organizada, possui tanto ordem orientacional quanto posicional [41]. 

Nesta mesofase as moléculas se empilham umas sobre as outras, formando estruturas colunares 

unidimensionais. Tais estruturas colunares organizam-se em arranjos bidimensionais 

hexagonais, retangulares, cúbicos, oblíquos, entre outros.  

O empilhamento das moléculas discóticas é possível devido à interação dos orbitais  

entre os núcleos poliaromáticos, também conhecida como interação -stacking. A distância 

entre uma molécula e outra ao longo de uma coluna (distância intracolunar) é geralmente da 

ordem de 3,5 Å, existindo uma considerável sobreposição dos orbitais . Essa sobreposição é a 

responsável pela condução eletrônica, a qual ocorre via hopping entre os núcleos aromáticos 

das moléculas na direção colunar [43]. A condução eletrônica entre uma coluna e outra é 
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altamente suprimida devido à distância intercolunar ser da ordem de 20 a 40 Å e pelo fato desse 

espaço ser preenchido por cadeias alifáticas isolantes [43]. Assim, a condução de cargas em um 

CL discótico é dita quasi-unidimensional (Figura 2.4a). Entretanto, quando analisamos uma 

solução de determinado CLTD, podemos dizer que a condução iônica é dominante. Devido às 

moléculas de CL encontrarem-se totalmente desordenadas e a baixa viscosidade da solução, a 

migração de íons intrínsecos (residuais da síntese orgânica) entre uma molécula e outra é 

facilitada e a condução eletrônica é drasticamente suprimida.  

 

Figura 2.4. (a) Representação esquemática de um cristal líquido discótico em uma mesofase colunar hexagonal 

cuja distância intracolunar é de 3,5 Å. Os núcleos das moléculas, em rosa, são responsáveis pela condução 

eletrônica (seta preta), enquanto as cadeias alifáticas, em cinza, são isolantes. (b) Estrutura química do perileno, 

um dos centros rígidos mais utilizados para síntese de cristais líquidos discóticos. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Entre os centros aromáticos mais investigados para síntese de CLs discóticos, pode-se 

destacar o perileno e seus derivados. O perileno (Figura 2.4b), hidrocarboneto aromático 

policíclico com fórmula química C20H12, se destaca por ser uma molécula plana, condutora, 

altamente conjugada e com excelente estabilidade térmica e química [34]. Tais características 

favorecem a interação -stacking e a formação de mesofases colunares. Este centro e seus 

derivados apresentam, ainda, alta absorção óptica e elevada fotoluminescência na região visível 

do espectro eletromagnético [44,45], tornando-o atrativo para aplicações tecnológicas como em 

sensores e OLEDs [46]. 
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2.1.2  Aplicação tecnológica de moléculas líquido-cristalinas 

 

Devido às propriedades que combinam ordem, mobilidade eletrônica, anisotropia 

molecular e a sensibilidade a estímulos elétricos, magnéticos, mecânicos e luminosos, os CLs 

são altamente visados para aplicações tecnológicas. A principal aplicação atribuída aos CLs é 

em displays eletrônicos, mais conhecidos como LCDs (do inglês Liquid Crystal Displays), os 

quais são empregados em monitores de televisores, computadores, celulares e câmeras 

fotográficas [39]. Entretanto, mesmo com o sucesso comercial dos LCDs, os CLs podem ser 

aplicados em outras áreas, como a biológica e biomédica, onde são utilizados como sistemas de 

drug delivery [39], e outros campos da eletrônica orgânica, sendo aplicados na fabricação de 

OLEDs, OFETs, OSCs, sensores e janelas inteligentes [39,47,48]. Além disso, estudos mais 

recentes sugerem a utilização de CLs no processo de eletrofiação para obtenção de nano fibras 

com propriedades mecânicas, elétricas, morfológicas e ópticas alteradas [17-23], e a possível 

utilização das membranas obtidas para o desenvolvimento de dispositivos ópticos flexíveis. 

 

2.2  ELETROFIAÇÃO 

 

Eletrofiação é uma técnica eletro-hidrodinâmica relativamente simples, econômica e 

versátil que, através da aplicação de um campo elétrico, permite transformar uma solução 

polimérica em fibras aleatoriamente distribuídas em uma estrutura tridimensional (membranas), 

com diâmetros que variam de micrômetros (10-6 m) à nanômetros (10-9 m). As membranas 

obtidas são constituídas por fibras com elevada área de superfície (podendo apresentar valores 

entre 1 e 100 m2/g dependendo do diâmetro da fibra) [1], considerável porosidade, flexibilidade 

e elevada permeabilidade [2]. Assim sendo, essas membranas poliméricas podem ser utilizadas 

em diversas áreas, como por exemplo: na biotecnologia como sistema de drug delivery e 

regeneração de tecidos biológicos [49]; na área de energias renováveis, onde podem ser 

utilizadas em baterias de lítio e supercapacitores [50]; e na eletrônica orgânica, podendo ser 

utilizadas como camada ativa de células solares, diodos emissores de luz e sensores flexíveis 

de pressão, temperatura, toxinas e até mesmo de células cancerígenas [51-55].  
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2.2.1  Técnica experimental 

 

De maneira geral, a configuração experimental utilizada para eletrofiação é 

relativamente simples, sendo o equipamento composto por uma fonte de alta tensão, um coletor 

metálico, uma seringa com agulha metálica e uma bomba de vazão, esta última, responsável 

por comprimir o êmbolo da seringa a uma taxa constante (Figura 2.5a). 

Para iniciar o processo de eletrofiação, a solução polimérica é introduzida na seringa, 

a qual é conectada a uma bomba de controle de vazão de acordo com o esquema da figura 2.5a. 

Ao ligar a bomba de vazão, a solução polimérica é alimentada a uma vazão controlada até a 

ponta da agulha, onde uma gota é formada devido à tensão superficial do líquido. Quando uma 

diferença de potencial (ddp) é aplicada, um campo elétrico entre a agulha metálica e o coletor 

é formado, e a gota pendente torna-se eletricamente carregada (geralmente com cargas 

positivas). À medida que a ddp aumenta, duas forças eletrostáticas atuam sobre a gota: i) força 

eletrostática de atração entre a gota (carregada positivamente) e o coletor metálico carregado 

com cargas negativas; e ii) força eletrostática de repulsão, onde as moléculas da própria gota se 

repelem (Figura 2.5b) [2]. Essas duas forças fazem com que a gota sofra deformações 

longitudinais e adquira um formato cônico, conhecido como Cone de Taylor (Figura 2.5c). Ao 

aumentar-se um pouco mais a ddp, o valor crítico do campo elétrico é alcançado, a partir deste 

momento as forças eletrostáticas atuantes sobre a gota são suficientes para superar a tensão 

superficial responsável por manter a gota unida, resultando na formação de um jato polimérico 

em direção ao coletor metálico [12]. Inicialmente o jato polimérico sofre elevada influência do 

campo elétrico e alonga-se de forma linear; entretanto, após percorrer uma parte do percurso 

em direção ao coletor, a influência do campo elétrico diminui e as forças de instabilidades 

atuantes sobre o jato se tornam mais representativas. Como resultado, o jato começa a sofrer 

movimentos vigorosos em formato de círculos até ser depositado no coletor [6,56]. Devido ao 

estiramento sofrido pelo jato, esse se torna mais fino, facilitando a evaporação do solvente e a 

deposição aleatória de fibras sólidas sobre o coletor. Ao final do processo obtém-se uma 

membrana autossustentável formada por fibras com diâmetros, em geral, sub-micrométricos. 
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Figura 2.5. (a) Representação esquemática do processo de eletrofiação e o aparato experimental necessário para 

realização do mesmo. (b) Representação das forças eletrostáticas de repulsão atuantes sobre a gota, e a 

deformação sofrida pela mesma com o aumento da diferença de potencial entre agulha e coletor. (c) Formação 

do Cone de Taylor quando o valor crítico da ddp é alcançado, e formação do jato polimérico. 

 
Fonte: Imagem adaptada de [57]. 

 

2.2.2  Parâmetros da técnica  

 

Embora à primeira vista o processo de eletrofiação seja simples, alguns parâmetros 

devem ser ajustados para obtenção de fibras com morfologia e diâmetro adequados. Entre estes 

parâmetros, destacam-se: i) parâmetros da solução, como viscosidade, concentração e tensão 

superficial; ii) parâmetros do processo, como tensão aplicada, vazão de alimentação e distância 

entre agulha e coletor; e iii) parâmetros ambientais, como umidade relativa do ar e temperatura 

ambiente [2]. Entretanto, é importante ressaltar que todos estes parâmetros estão 

correlacionados. Em muitos casos devem-se alterar vários parâmetros ao mesmo tempo para a 

obtenção de fibras homogêneas e com morfologia adequada.  

  

2.2.2.1  Parâmetros da Solução 
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No processo de eletrofiação, a concentração da solução polimérica é um fator crucial 

para obtenção de fibras homogêneas e sem defeitos do tipo beads. Isto acontece, pois a 

concentração polimérica está intimamente relacionada com a viscosidade e tensão superficial 

da solução [58]. 

Para a obtenção de fibras uniformes e sem defeitos estruturais significativos, é 

necessário que a solução possua uma concentração ideal, permitindo certo grau de 

emaranhamento das cadeias poliméricas. Caso a concentração seja muito baixa, o grau de 

emaranhamento da solução é reduzido, e a tensão superficial torna-se a força dominante. Neste 

contexto, o jato polimérico torna-se instável, resultando na formação de fibras com partículas 

esféricas (beads) e outros defeitos morfológicos [58]. Por outro lado, caso a concentração da 

solução polimérica seja muito elevada, a solução pode secar na ponta da agulha e impedir o 

processo de eletrofiação. Além disso, a elevada viscosidade dificulta o estiramento do jato 

polimérico, resultando em fibras com diâmetros elevados [56]. 

Outro fator importante é o solvente utilizado na preparação da solução. Além de ser 

capaz de dissolver o polímero utilizado, o solvente deve possuir volatilidade intermediária. 

Caso o solvente seja muito volátil, o mesmo vai evaporar muito rápido e solidificar o polímero 

ainda na agulha, impedindo o processo de eletrofiação. Em contrapartida, se o solvente evaporar 

muito lentamente, as fibras poliméricas serão depositadas no coletor ainda com resquícios de 

solvente, o que pode causar solidificação inadequada das fibras [2].  

Entre os solventes mais utilizados no processo de eletrofiação, destacam-se: 

diclorometano, clorofórmio, dimetilformamida (DMF) e tetraidrofurano (THF). Em muitos 

casos é necessária a utilização de misturas de dois ou mais solventes para obtenção de fibras 

com qualidades desejáveis [6]. 

A condutividade elétrica da solução também é um fator que pode afetar drasticamente a 

morfologia das fibras obtidas [59]. De maneira geral, quanto maior o número de íons na solução, 

maior é a interação do jato com o campo eletromagnético aplicado, resultando em um maior 

alongamento das fibras e consequente diminuição do seu diâmetro [60,61]. O aumento da 

condutividade da solução, também tende a melhorar a morfologia das fibras obtidas, 

diminuindo o número de defeitos tipo beads [62]. 

 

2.2.2.2  Parâmetros do processo 
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A tensão aplicada durante o processo de eletrofiação influencia significativamente na 

morfologia das fibras obtidas, pois está diretamente relacionada à migração de cargas para a 

superfície da gota e, consequentemente, ao formato do cone de Taylor gerado [58]. A tensão 

aplicada pode variar de 5 kV até 60 kV; porém, usualmente varia-se a tensão até o valor máximo 

de 30 kV [2]. Quando a tensão aplicada é elevada, a força de atração eletrostática entre a gota 

e o coletor é bastante alta, favorecendo o estiramento do polímero e formando fibras com 

diâmetros menores [63]. Entretanto, caso a ddp seja demasiadamente elevada o jato polimérico 

pode ser originado antes do cone de Taylor. Nestas circunstâncias as fibras formadas podem 

possuir defeitos estruturais [2], como dispersividade do diâmetro das fibras e formação de 

beads. 

A vazão de alimentação determina a quantidade de solução que chega à extremidade 

da agulha. Quanto maior a vazão de alimentação, mais material chega à ponta da agulha, maior 

é o diâmetro das fibras obtidas e maior é a probabilidade do solvente não secar completamente, 

gerando fibras que se fundem ao chegarem ao coletor [64]. Em contrapartida, caso a taxa de 

vazão seja muito baixa, pode ocorrer interrupções no jato polimérico e o material pode secar na 

ponta da agulha [2]. A vazão de alimentação está intimamente correlacionada com a tensão 

aplicada, assim sendo, esses dois parâmetros devem ser ajustados concomitantemente. Os 

valores mais utilizados para a taxa de vazão estão entre 0,1 a 2,5 ml.h-1 [2].  

A distância entre coletor e agulha também deve ser um parâmetro observado. Esta 

distância deve ser ideal para que ocorra a evaporação do solvente e a fibra sólida seja depositada 

sobre o coletor metálico. Em distâncias muito curtas, o solvente não evapora completamente, 

favorecendo a junção das fibras sobre o coletor. Por outro lado, caso esta distância seja muito 

longa, a interação do campo elétrico com o jato polimérico será mais fraca, resultando na 

formação de fibras não homogêneas e com alta diversidade de diâmetros [65]. 

O formato do coletor utilizado é crucial para obtenção de fibras alinhadas e membranas 

com formatos específicos. O coletor mais utilizado é uma placa metálica, a qual permite que as 

fibras se depositem aleatoriamente formando uma membrana autossustentável com o mesmo 

formato do coletor utilizado. Entretanto, alguns artigos relatam a obtenção de fibras altamente 

alinhadas utilizando coletores dinâmicos, como cilindro rotatório, cilindro rotatório com hastes 

e disco rotatório (Figura 2.6) [66-68]. 
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Figura 2.6. Ilustração de três coletores dinâmicos utilizados para obtenção de fibras alinhadas: (a) cilindro 

rotatório; (b) cilindro rotatório com hastes; e (c) disco rotatório. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A agulha utilizada no processo de eletrofiação representa outro fator que pode ser 

alterado para obtenção de fibras com diferentes morfologias. Para eletrofiar materiais distintos, 

por exemplo, é possível montar um sistema com duas agulhas concêntricas que ejetam soluções 

de forma independente. Este método é denominado eletrofiação coaxial e possibilita a obtenção 

de fibras do tipo core-shell, onde o núcleo é composto por um tipo específico de material e a 

parte exterior (shell/casca) por outro material. Outra possibilidade é a utilização do método 

multijet, onde várias seringas são alinhadas em paralelo, possibilitando a eletrofiação de várias 

soluções poliméricas ao mesmo tempo. Neste caso, a membrana obtida é composta por fibras 

de diferentes polímeros [69]. 

 

2.2.2.3  Parâmetros ambientais 

 

Os principais fatores ambientais que influenciam na obtenção de fibras eletrofiadas 

são: temperatura ambiente e umidade relativa do ar. O aumento da temperatura ambiente 

acarreta uma redução na viscosidade da solução e um aumento na velocidade de evaporação do 

solvente, assim sendo as fibras obtidas tendem a possuir menor diâmetro [2].  Além disso, 

ambientes muito úmidos favorecem a criação de poros na superfície das fibras e diminuem a 

interação do jato polimérico com o campo elétrico, resultando em fibras com diâmetros mais 

elevados [58]. 
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2.2.3  Materiais para eletrofiação 

 

Para que um material polimérico seja eletrofiado, é necessário que as cadeias 

moleculares do mesmo sejam capazes de se auto-organizarem e sofrerem emaranhamentos [6]. 

Além disso, o processo é facilitado quando o material é solúvel em solventes orgânicos, 

propiciando a obtenção de soluções relativamente concentradas. Por preencherem todos os 

quesitos anteriores, atualmente os polímeros naturais e sintéticos de elevada massa molar são 

os materiais mais utilizados na eletrofiação. 

Atualmente mais de 100 tipos diferentes de polímeros já foram testados e podem ser 

utilizados para produção de nanofibras [6], como por exemplo, polímeros termoplásticos, 

polímeros biocompatíveis, biodegradáveis e condutores. Entretanto a eletrofiação de polímeros 

condutores geralmente é mais complicada devido à baixa massa molecular dos mesmos e a 

dificuldade de obtenção de jatos poliméricos estáveis devido à interação do polímero com o 

campo elétrico aplicado.  

Atualmente muitos polímeros são extensivamente explorados para obtenção de fibras 

eletrofiadas; porém, entre os mais comuns encontram-se: poliestireno (PS), poli(cloreto de 

vinila) (PVC), poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) e poliuretano termoplástico (TPU) [6]. Tais 

polímeros se destacam pela elevada solubilidade em solventes orgânicos e pela relativa 

facilidade de obtenção de fibras homogêneas e sem imperfeições. A seleção de um determinado 

polímero também depende do potencial de aplicação das fibras obtidas. Enquanto os polímeros 

PS e PVC são bastante utilizados para aplicações comerciais relacionadas à proteção ambiental, 

o PVDF, por outro lado, é mais explorado para fabricação de sensores piezoelétricos, devido 

suas propriedades físicas e elétricas [6].  

O TPU se destaca pelo seu alto nível de solubilidade em solventes orgânicos, pelo 

baixo custo e fácil obtenção [11,70,71]. Além disso, também se caracteriza por apresentar boas 

propriedades mecânicas, como alta elasticidade e flexibilidade [72], e por possuir baixa 

cristalinidade, sendo predominantemente amorfo, o que o torna bastante atraente para 

aplicações ópticas com cristais líquidos pois teoricamente a birrefringência do polímero não 

compromete a resposta óptica das moléculas líquido-cristalinas.   

O poliuretano termoplástico é um elastômero termoplástico, ou seja, pode ser 

facilmente transformado e moldado.  Considerado um copolímero em bloco, o TPU apresenta 

segmentos flexíveis e amorfos (com base poliéter ou poliéster), alternados a segmentos rígidos 

com alta densidade de grupos uretanos (Figura 2.7). O poliuretano à base de poliéter se 
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caracteriza por apresentar elevada resistência à degradação microbiológica e à abrasão, e por 

sua alta flexibilidade, especialmente à baixas temperaturas. Por outro lado, o poliuretano à base 

de poliéster possui melhor resistência mecânica e química [71].  

 

Figura 2.7. Estrutura química da unidade de repetição do Poliuretano Termoplástico à base de éter, com a 

identificação dos segmentos rígido e flexível. O radical “R” depende do tipo de isocianato utilizado para a 

síntese do polímero. 

 
Fonte: Adaptado de [73]. 

 

A eletrofiação de moléculas pequenas (baixa massa molecular), como moléculas 

biológicas, corantes e cristais líquidos, não é impossível, porém muito improvável. Isto 

acontece, pois o grau de emaranhamento das cadeias moleculares desses materiais não é 

suficiente para formação e estabilização do cone de Taylor e do jato de solução no processo de 

eletrofiação [6]. Assim sendo, algumas estratégias podem ser utilizadas para eletrofiação dessa 

classe de moléculas. Uma das estratégias é a utilização do método coaxial, possibilitando a 

formação de fibras com núcleo composto por moléculas pequenas e a parte exterior por um 

material de alta massa molecular [69]. Outra possibilidade é a preparação de uma solução 

composta pela mistura de um polímero com um material de baixa massa molecular.   

A eletrofiação de um polímero com a adição de moléculas pequenas é bastante atrativa 

devido à possibilidade de obtenção de fibras com propriedades mecânicas, elétricas e ópticas 

diferenciadas. Alguns trabalhos científicos relatam a incorporação de moléculas pequenas para 

obtenção de membranas que servem como sistemas de drug delivery, como é o caso de Chen et 

al. (2020) [74], que mostra a eletrofiação de sulfato de glucosamina utilizando-se o método 

coaxial. Esta molécula pequena é eletrofiada juntamente com a poli(caprolactona) para 

fabricação de nanofibras que ajudam na regeneração de cartilagem. Outros estudos exploram a 

eletrofiação de cargas para utilização na eletrônica orgânica, como é o caso de Someswararao 

et al. (2018) [75], onde moléculas de dióxido de titânio (TiO2) são eletrofiadas pelo método 

coaxial com poli(vinilpirrolidona), para obtenção de nanofibras  que podem ser empregadas 

como material fotossensível em células solares. Como discutido anteriormente, outros trabalhos 
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estudam a incorporação de moléculas pequenas com propriedades líquido-cristalinas para 

fabricação de membranas poliméricas com propriedades diferenciadas. Nestes trabalhos, a 

capacidade de auto-organização dos cristais líquidos é, em geral, bastante explorada [17-23].  

 

2.3 ELETROFIAÇÃO DE CRISTAIS LÍQUIDOS 

 

Os cristais líquidos são moléculas com relativamente baixa massa molecular, por esse 

motivo a eletrofiação de soluções compostas apenas por esta classe de composto é improvável 

[76]. Assim sendo, a eletrofiação de moléculas de CL é realizada juntamente com um polímero, 

que tem como principal função atuar como veículo para a formação das fibras, proporcionando 

grau de emaranhamento molecular suficiente para formação e estabilização do cone de Taylor 

durante o processo de eletrofiação. A eletrofiação de CLs pode ser realizada pelo método 

coaxial, ou pela adição de certa quantidade de CL na solução polimérica, formando uma solução 

tipo blenda. Utilizando-se qualquer um desses dois métodos, a tendência é que as moléculas de 

CL fiquem confinadas no núcleo da fibra e o polímero constitua a parte exterior, formando 

fibras na estrutura core-shell [22,28,29,77].  

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura demonstram a obtenção de fibras na 

estrutura core-shell através da análise do comportamento óptico de birrefringência das 

moléculas líquido-cristalinas supostamente dentro das fibras [18,20,25,26,28-30,77]. Para isso, 

analisam as fibras polímero/CL utilizando imagens obtidas por microscopia óptica de luz 

polarizada. Em contrapartida, a determinação da organização estrutural das moléculas de CL 

dentro das fibras é realizada utilizando-se várias técnicas de caracterização em conjunto, como 

DRX, DSC e MOLP.        

A rápida resposta óptica a estímulos externos, somada à possível alteração das 

propriedades térmicas, ópticas e elétricas devido ao confinamento das moléculas líquido-

cristalinas, são as principais razões que tornam a eletrofiação desta classe de material bastante 

atrativa. O confinamento das moléculas de CL tende a induzir uma auto-organização das 

mesmas, gerando um possível alinhamento molecular, o qual é responsável por potencializar as 

propriedades elétricas e ópticas do material. Além disso, as temperaturas de mesofase do cristal 

líquido tendem a diminuírem [20], o que é uma importante característica, visto que a resposta 

óptica das moléculas líquido-cristalinas está intimamente associada a organização espacial 

dessas moléculas no sistema. 
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Na literatura é possível encontrar vários trabalhos explorando a técnica de eletrofiação 

para obtenção de nanofibras poliméricas com cristais líquidos calamíticos. A maioria desses 

trabalhos estuda a resposta óptica de birrefringência das moléculas de CL confinadas, e 

exploram a alteração dos parâmetros de eletrofiação a fim de melhorar a morfologia das fibras 

obtidas [25-29]. Outros trabalhos focam nas consequências do encapsulamento das moléculas 

de CL nas propriedades térmicas e ópticas das mesmas [18,24,30].  

O estudo da resposta óptica das moléculas de CL ao transitarem da mesofase líquido-

cristalina para a fase de líquido isotrópico é explorada por Reyes, Sharma e Lagerwall (2016) 

[20]; e Wang, Jákli e West (2018) [22]. Nesses estudos, fibras respectivamente de PLA/CL e 

PVP/CL são eletrofiadas pelo método coaxial para produção de sensores ópticos de gás. Os 

autores mostram que ao serem expostas à atmosfera saturada de solventes voláteis, como 

tolueno e acetona, as fibras mudam de cor devido a uma reorganização estrutural das moléculas 

líquido-cristalinas. Segundo esses estudos, ao entrarem em contato com o CL (localizado no 

núcleo da fibra) as moléculas do solvente atuam como impurezas no sistema, resultando na 

alteração da temperatura de transição de fase do CL. Quando isso acontece, o CL muda de fase 

à temperatura ambiente, gerando uma resposta óptica visível macroscopicamente. Ao serem 

retiradas da atmosfera saturada de solventes voláteis, as fibras voltam a apresentar a coloração 

inicial devido à rápida evaporação das moléculas do solvente, resultando na elevação da 

temperatura de transição de fase do CL, o qual retorna à sua organização estrutural inicial.  

A resposta óptica gerada pela mudança de organização espacial das moléculas de CL 

no interior das fibras também foi explorada por Enz e Lagerwall (2010) [18]. Neste estudo um 

sensor óptico de temperatura foi fabricado utilizando-se o método coaxial para obtenção de 

fibras compostas pelo polímero PVP e um CL calamítico com baixa temperatura de transição 

de fase para o Isotrópico.  

A maioria dos trabalhos encontrados destaca a importância da utilização de polímeros 

com baixa porcentagem de cristalinidade, como por exemplo o PLLA, PVP e TPU, para 

obtenção de fibras eletrofiadas do tipo polímero/CL. Segundo os autores, caso o polímero 

possua elevado grau de cristalinidade, o mesmo vai apresentar alta birrefringência, o que 

acabaria ofuscando a resposta óptica do CL. 

Na literatura não foram encontrados trabalhos que exploram a propriedade óptica de 

fotoluminescência do CL (propriedade exibida por algumas moléculas líquido-cristalinas) ou 

que utilizem molécula de cristal líquido discótico para obtenção de membranas eletrofiadas do 
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tipo polímero/CL. Assim sendo, o presente trabalho tem como principal objetivo a utilização 

da técnica de eletrofiação para obtenção de fibras polímero/CL fluorescentes. Para isso, foi 

utilizada uma molécula de cristal líquido apresentando mesofase colunar hexagonal à 

temperatura ambiente e elevada fluorescência na região visível do espectro eletromagnético. O 

polímero utilizado, TPU, foi escolhido devido ao seu baixo grau de cristalinidade. 

 

2.4  PROCESSOS FOTOFÍSICOS 

 

2.4.1  Introdução aos processos fotofísicos 

 

Muitas moléculas orgânicas possuem a capacidade de absorver e emitir luz. Neste 

contexto, algumas moléculas com propriedades líquido-cristalinas, incluindo a utilizada neste 

trabalho, se destacam por apresentarem absorção e emissão na região visível do espectro 

eletromagnético, o que as tornam promissoras para aplicações em dispositivos ópticos e na 

eletrônica orgânica, onde podem ser utilizadas em células solares e OLEDs, por exemplo.    

Os processos físicos de absorção e fotoluminescência são consequências da interação 

da radiação eletromagnética com a matéria. Quando um feixe de luz incide sobre uma molécula 

orgânica, três fenômenos podem acontecer concomitantemente [78]: i) reflexão; ii) transmissão 

e iii) absorção (Figura 2.8a). A intensidade do feixe de luz incidente (I0), deve ser igual à soma 

das intensidades dos feixes de luz refletido (IR), absorvido (IA) e transmitido (IT), de acordo 

com a equação 1:  

 

𝐼0 =  𝐼𝑅 +  𝐼𝐴 +  𝐼𝑇                                    (1) 
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Figura 2.8. (a) Representação esquemática da radiação eletromagnética incidindo sobre uma solução contendo 

moléculas orgânicas, e os três fenômenos que podem acontecer após a interação da luz com as moléculas na 

solução. (b) Representação da energia de Band Gap, definida como a diferença energética entre os orbitais 

HOMO e LUMO de uma molécula orgânica; as setas com tonalidade azul-escuro, presentes no orbital HOMO, 

representam dois elétrons com spins opostos. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Quando a luz eletromagnética incidente sobre a molécula possui energia igual ou 

superior à energia de Band Gap (Eg) (figura 2.8b), definida como a diferença entre as energias 

do orbital molecular mais alto ocupado - HOMO (do inglês Highest Occupied Molecular 

Orbital) e do orbital molecular mais baixo desocupado - LUMO (do inglês Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital), fótons são absorvidos. Estes fótons absorvidos possuem energia (E) igual, 

ou superior, a energia de Band Gap, seguindo a equação 2: 

 

𝐸 ≥  h
c

λ
                                        (2) 

 

onde ℎ é a constante de Planck (ℎ = 4,13 𝑥 10−15 𝑒𝑉. 𝑠), 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo, e λ 

é o comprimento de onda do fóton absorvido. Caso a energia de Band Gap da molécula se 

encontre entre 1,8 e 3,1 eV, os fótons absorvidos possuem comprimento de onda na faixa do 

visível e a molécula apresenta uma certa coloração [78].  

Atomicamente, o processo de absorção é caracterizado pela promoção de elétrons do 

estado eletrônico fundamental singleto (S0) para os estados eletrônicos excitados singletos (S1, 

S2...SN) da molécula.  Após tal processo, os elétrons excitados tendem a perder energia através 

de processos não radiativos (sem emissão de luz), tais como relaxação vibracional, Conversão 

Interna (CI) e Cruzamento Intersistemas (CIS) e processos radiativos, tais como fluorescência 

e fosforescência, nos quais a energia é liberada na forma de fótons [79]. A descrição desses 

processos fotofísicos é simplificada pelo diagrama de Perrin-Jablonsk (Figura 2.9), onde os 
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níveis eletrônicos singletos (S0, S1, S2...SN) e tripletos (T1, T2...TN) de cada molécula estão 

representados juntamente com seus respectivos modos vibracionais (0,1,2...N).  

 

Figura 2.9. Representação esquemática do diagrama de Perrin-Jablonsk, o qual ilustra os possíveis processos 

físicos decorrentes da absorção fotônica por uma molécula. As linhas grossas representam os níveis/estados 

eletrônicos, e as linhas finas representam os modos vibracionais de cada nível eletrônico. Os processos radiativos 

(fluorescência e fosforescência), bem como os processos de decaimento não radiativos (relaxação vibracional, 

conversão interna e cruzamento intersistemas) estão representados no diagrama. 

Fonte: Imagem adaptada de [79]. 

 

Após o processo de absorção, o decaimento energético pode ocorrer através de 

relaxações vibracionais, onde o elétron decai de um modo vibracional qualquer para o modo 

vibracional n = 0 devido às colisões moleculares. Em seguida, o elétron pode sofrer dois 

processos distintos: i) decair para o nível fundamental liberando energia na forma de fótons 

(processo denominado de fluorescência); ou ii) sofrer conversão interna, onde decai de um nível 

mais energético (SN) para um nível menos energético (SN-1). Neste caso, os processos se repetem 

até que o elétron alcance o nível S1. Ao alcançar o estado singleto excitado S1 de mais baixa 

energia, o elétron decai para o estado fundamental (nível S0). Este processo pode ocorrer por 

meio de conversão interna (sem emissão de luz), ou por meio da liberação de energia na forma 

de fóton (fluorescência).  
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Devido às perdas de energia por processos não radiativos ocorridos anteriormente à 

emissão de fótons, a energia do fóton emitido é sempre menor do que a energia do fóton 

absorvido. Assim sendo, o fóton emitido possui comprimento de onda maior que o fóton 

absorvido, gerando um espectro de emissão deslocado para maiores comprimentos de onda. O 

deslocamento entre o máximo do espectro de absorção e o máximo do espectro de emissão é 

chamado de deslocamento de Stokes [34,79].  

Outra possibilidade de decaimento dos elétrons é o cruzamento intersistemas (CIS), 

onde o elétron excitado transita do nível singleto excitado para o nível tripleto sofrendo uma 

inversão de spin. Posteriormente, o elétron perde energia por meio de transições não radiativas 

até atingir o nível tripleto menos energético (T1). Quando isso acontece, o elétron pode decair 

para o estado fundamental emitindo um fóton com baixa energia, processo denominado de 

fosforescência [80]. Como o estado tripleto possui energia menor do que o estado singleto, o 

espectro de fosforescência é deslocado para maiores comprimentos de onda em relação ao 

espectro de fluorescência. Além disso, devido à mudança de spin sofrida no CIS, a 

fosforescência é um processo que envolve um tempo mais longo (na ordem de mili segundos) 

em comparação com a fluorescência, a qual ocorre em um tempo estimado na ordem de 

nanosegundos.  

Outros processos ópticos como fluorescência atrasada, transferência de carga 

intramolecular, transferência de energia e transferência de elétrons, podem ocorrer em diversas 

moléculas orgânicas, entretanto, tais processos não serão discutidos, pois não serão abordados 

neste trabalho.  

 

2.4.2  Rendimento quântico de fluorescência (PLQY): 

 

Quando uma molécula apresenta fluorescência é possível determinar a sua eficiência 

quântica de emissão de fótons, ou seja, a fração de fótons que são emitidos em relação aos que 

são absorvidos.  O rendimento quântico de fluorescência (PLQY – do inglês Photoluminescence 

Quantum Yield) pode ser representado, de maneira simplificada, pela equação 3: 

 

 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓ó𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓ó𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
                   (3) 
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Assim sendo, fluoróforos (moléculas fluorescentes) com elevado rendimento quântico 

apresentam PLQY próximo a 1 (um), ou 100%. Como é o caso, por exemplo, da Rodamina 

(família de moléculas orgânicas), que pode apresentar um rendimento quântico de 95% [81]. 

Entretanto, é importante ressaltar que é praticamente impossível obter-se PLQY igual a 100%, 

pois isso indicaria que toda a energia absorvida pela molécula é liberada em forma de fótons, 

não existindo perdas energéticas por processos não radiativos.    

Vários fatores influenciam no rendimento quântico de uma molécula, sendo sua 

estrutura química um dos principais [82]. Em geral, moléculas que apresentam estruturas 

aromáticas, com alto grau de conjugação e rigidez, tendem a apresentar elevado PLQY. Por 

outro lado, moléculas com componentes heterocíclicos e mais flexíveis (mais graus de liberdade 

de movimentação) tendem a perder energia por processos não radiativos, apresentando menores 

valores de PLQY [82]. Contudo, outros fatores como temperatura, pH, viscosidade, agregação 

molecular e a presença de impurezas (ou outro tipo de molécula) no sistema, podem influenciar 

no rendimento quântico obtido [79].   

A determinação experimental do rendimento quântico de uma molécula pode ser 

realizada utilizando-se dois métodos distintos: i) relativo, e ii) absoluto [83]. A determinação 

do PLQY utilizando-se o método relativo é realizada a partir da comparação da intensidade do 

espectro de emissão de uma amostra padrão (com valor de PLQY documentado na literatura), 

com a intensidade do espectro de emissão da amostra sob investigação. Por outro lado, a 

determinação do rendimento quântico absoluto é realizada utilizando-se uma esfera de 

integração, equipamento óptico capaz de detectar toda a fluorescência emitida pela amostra.  

 

2.4.3  Espectro de fluorescência e formação de excímeros: 

 

Assim como mencionando anteriormente, alguns fatores como temperatura, pH, 

viscosidade e a própria interação entre as moléculas do sistema, podem influenciar no 

rendimento quântico observado para uma amostra. Esses mesmos fatores também são 

responsáveis por interferir no espectro de fluorescência obtido.   

A interação (troca de energia ou carga) entre moléculas vizinhas de um mesmo sistema 

pode resultar na formação de estados excitados bimoleculares, como os excímeros e os 

exciplexos [79]. Quando esta interação ocorre entre dois fluoróforos distintos pode existir 

formação de exciplexos.  A interação entre um fluoróforo no estado excitado com um fluoróforo 

idêntico no estado fundamental resulta na formação de um excímero.  
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Os excímeros se caracterizam por apresentarem espectros de emissão mais alargados, 

com perda de estrutura fina, e com deslocamento para maiores comprimentos de onda (red-

shift) em relação ao espectro de emissão monomérico [81]. A figura 2.10 apresenta um esquema 

ilustrativo da formação de um excímero e seu espectro de emissão característico.  

 

Figura 2.10. Esquema ilustrativo da formação de um excímero a partir da interação de dois fluoróforos 

(monômeros) idênticos, e suas respectivas bandas de emissão características. 

 
Fonte: Adaptado de [84]. 

 

2.5  CARACTERIZAÇÃO POR DRX  

 

A técnica de DRX é baseada na incidência de ondas eletromagnéticas com elevada 

energia e pequeno comprimento de onda (ondas de Raio X) sobre uma amostra. A interação 

dos raios incidentes com os elétrons de cada átomo da amostra resulta na geração de feixes 

difratados (Figura 2.11), os quais permitem a identificação da composição química, assim como 

a determinação do tipo de estrutura cristalina do material analisado.  
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Figura 2.11. Desenho esquemático do funcionamento da técnica de DRX, onde a lei de Bragg é satisfeita. 

 
Fonte: Adaptado de [78]. 

 

Contudo, para que seja possível analisar o sinal resultante, é necessário que os feixes 

difratados sofram interferência de natureza construtiva, assim sendo, a lei de Bragg (equação 

4) deve ser satisfeita [78]: 

 

n λ = 2 d senθ                                                                                             (4) 

onde d é a distância interplanar, λ é o comprimento de onda do feixe da radiação incidente, θ é 

o ângulo de difração no qual o feixe difratado é coletado e n é a ordem da reflexão, podendo 

assumir qualquer número inteiro (1, 2, 3...).  Para que a lei de Bragg seja satisfeita, é necessário 

que: λ ≤ 2 d. Assim sendo, é possível observar que a técnica de DRX depende tanto da 

periodicidade da estrutura cristalina analisada quanto do comprimento de onda do feixe 

incidente.  

 

2.5.1  Caracterização de cristais líquidos 

 

A caracterização das mesofases líquido-cristalinas torna-se possível devido ao fato da 

dimensão das moléculas de cristal líquido ser compatível com o comprimento de onda do feixe 

de raios X. O difratograma mais comum de um cristal líquido possui reflexões de Bragg na 

região de baixo ângulo (2θ ≅ 0 - 15°), com o aparecimento de picos intensos e estreitos, e 
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reflexões na região de ângulo mais elevado (2θ ≅ 20 - 30°), com o aparecimento de picos mais 

alargados e menos intensos. Os picos na região de alto ângulo estão relacionados às distâncias 

entre os planos moleculares. Entretanto, para a região de baixo ângulo, a razão entre as posições 

do primeiro pico em relação aos demais picos indica a mesofase do CL analisado [85]. 

Mesofases colunares cúbicas, por exemplo, apresentam razões de 1, √2, √3, 2, √5, √6, √8, 3... 

Por outro lado, mesofases colunares hexagonais podem apresentar uma das seguintes razões: 1, 

√3, 2, √7, 3... [41,85]. 

Para os CLs que apresentam mesofase colunar hexagonal, as reflexões na região de 

baixo ângulo (figura 3.2a), identificadas como (100), (110), (200), indicam a periodicidade de 

longo alcance da estrutura hexagonal e possibilitam o cálculo do parâmetro de rede “𝑎” 

(distância intercolunar), utilizando-se a seguinte equação:  

𝑎 =
2

𝑛√3
 (𝑑100 + √3𝑑110 + √4𝑑200 + ⋯ )                                               (5) 

 

onde 𝑛 é a quantidade de picos observados no difratograma.  

Na figura 2.12a é possível visualizar um difratograma típico da mesofase colunar 

hexagonal, onde o primeiro pico (100) está associado ao diâmetro molecular e os picos 

adjacentes secundários são resultantes do arranjo hexagonal. Os dois picos alargados 

observados na região de alto ângulo estão, respectivamente, relacionados ao espaçamento 

médio de 4,6 Å referente à ordem liquid-like entre as cadeias alifáticas periféricas, e ao 

espaçamento intracolunar médio de 3,5 Å entre duas moléculas discóticas adjacentes em uma 

mesma coluna, a qual é conhecida como distância do π-stacking [41]. A figura 2.12b 

exemplifica a relação existente entre os picos esperados em um difratograma de raios X e as 

posições e distanciamento das moléculas de um cristal líquido apresentando arranjo colunar 

hexagonal. 
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Figura 2.12. Representação esquemática do a) difratograma típico de um cristal líquido apresentando mesofase 

colunar hexagonal; e b) vista superior do empacotamento colunar hexagonal com as respectivas distâncias de 

Bragg relacionadas aos picos observados no difratograma, bem como a representação do parâmetro de rede "𝑎". 

 
Fonte: Adaptado de [34]. 

 

2.5.2  Caracterização de polímeros 

 

A caracterização de materiais poliméricos pela técnica de DRX é realizada 

principalmente para determinar a cristalinidade do polímero. Os polímeros cristalinos e 

semicristalinos, possuem basicamente duas regiões bem distintas: i) regiões onde suas cadeias 

apresentam empacotamento ordenado, regular e repetitivo, conhecida como fase cristalina; e ii) 

regiões com empacotamento desordenado, definindo a fase amorfa. Geralmente estas duas 

regiões coexistem e são interconectadas no mesmo material. Em um difratograma típico de 

polímero, os picos mais intensos e estreitos representam regiões cristalinas, enquanto que os 

picos mais alargados e com menos intensidade são característicos de regiões amorfas. O 

polímero TPU tipicamente possui um pico de difração largo e intenso na região de 2θ ≅ 20°, 

atribuído à mistura de regiões de fase rígida e fase amorfa da matriz polimérica [86].  

 

2.6  CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E DINÂMICO MECÂNICA 
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2.6.1  Análise Dinâmica Mecânica  

 

A análise dinâmico mecânica, também chamada de termodinâmica mecânica, é um 

ensaio térmico onde a amostra é submetida a deformações oscilatórias senoidais por tração, 

flexão, torção ou cisalhamento. O ensaio pode ser realizado em função da temperatura, tempo, 

frequência e/ou deformação. De maneira geral, a caracterização de membranas eletrofiadas é 

realizada utilizando-se o modo de tração em função da temperatura, possibilitando a 

determinação da temperatura onde as cadeias poliméricas da fase amorfa adquirem mobilidade 

(perda de rigidez original da amostra), denominada temperatura de transição vítrea (Tg).   

Outras informações importantes relacionadas ao comportamento viscoelástico do 

polímero também podem ser obtidas, como por exemplo o módulo de armazenamento (E’), 

referente ao comportamento elástico, e o módulo de perda (E’’), relacionado ao comportamento 

viscoso da amostra. O módulo de armazenamento é uma medida reversível, calculado em cada 

ciclo a partir da tensão necessária para ocasionar deformação na amostra [87]. Quanto maior 

E’, maior é o grau de cristalinidade da amostra, ou seja, mais rígido é o material. Por outro lado, 

o módulo de perda é uma medida irreversível que mede a energia dissipada na forma de calor 

em cada ciclo. Logo, quanto maior for o valor de E’’ menor é a viscosidade do composto 

analisado. 

Outra informação importante, é a tangente de perda (tan 𝛿), a qual é a razão entre os 

módulos de armazenamento e perda. A tangente de perda possibilita a análise da diferença entre 

as componentes elástica e viscosa da amostra, indicando qual das duas componentes é 

predominante na amostra. Assim, quanto maior a intensidade do pico da tan 𝛿, maior é a 

contribuição elástica na resposta mecânica [87]. A temperatura de transição vítrea é obtida 

graficamente pelo valor do pico da tan 𝛿 em função da temperatura. 

 

2.6.2  Ensaio de tração 

 

Em um ensaio de resistência à tração, a amostra (ou corpo de prova) é presa pelas 

extremidades e alongada na sua direção axial (à uma taxa constante) até a sua ruptura (Figura 

2.13). Ao final do teste, um gráfico da tensão em função do alongamento é gerado.  
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Figura 2.13. Representação esquemática do a) ensaio de tração; e b) comportamento típico de uma amostra 

polimérica durante o ensaio de tração, onde é possível visualizar as cadeias poliméricas se esticando até que 

ocorra a ruptura. 

 
Fonte: Adaptado de [88]. 

 

De maneira geral, os materiais apresentam comportamento similar ao apresentado no 

gráfico de tensão em função do alongamento da figura 2.14. No gráfico, é possível notar quatro 

regiões bem distintas: i) região de comportamento elástico, onde a deformação sofrida pela 

amostra é reversível (representada na figura pela letra A); ii) região de escoamento, 

caracterizada por ser uma região de transição onde a amostra sofre grande deformação 

acompanhada de baixa variação de tensão (representada pela letra B); iii) região de 

comportamento plástico, onde o material sofre deformações permanentes (representada pela 

letra C); e iv) ponto de ruptura da amostra.  
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Figura 2.14. Gráfico genérico obtido ao realizar-se ensaio de resistência à tração. 

 
Fonte: Adaptado de [89]. 

 

Na zona elástica, a tensão é proporcional a deformação sofrida pela amostra. Assim, 

essa região se caracteriza por apresentar um comportamento linear, onde 𝜃 representa o grau de 

inclinação da reta e a sua tangente (coeficiente angular da reta) é numericamente igual ao 

módulo de elasticidade. Para corpos de prova com mesma geometria, quanto mais rígido for o 

material (menor deformação), maior será́ seu módulo de elasticidade. A partir da região de 

escoamento, o material começa a sofrer deformação permanente. Assim sendo, caso a tensão 

seja removida, o material não voltará ao seu estado original. Na zona plástica é possível obter-

se o valor da tensão máxima suportada pela amostra e o valor da tensão de ruptura. Com esses 

dados é possível obter-se os valores de resistência máxima de tração e deformação total sofrida 

pela amostra.  

As propriedades mecânicas de membranas eletrofiadas são influenciadas por uma série 

de fatores, como por exemplo: polímero e solvente utilizados no processo de eletrofiação, 

qualidade das fibras obtidas, e principalmente o posicionamento das fibras para formação das 
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membranas [90,91]. Sendo assim, os valores de tensão máxima, tensão de ruptura e módulo de 

elasticidade obtidos para membranas eletrofiadas de TPU, podem variar bastante.  No estudo 

reportado por Wang et al. (2020) [91], os valores obtidos para o módulo de elasticidade de 

membranas  eletrofiadas de TPU variaram de 0,50 MPa, para fibras não alinhadas, até 3,67 MPa 

para fibras alinhadas.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados para eletrofiação de uma 

solução composta pelo polímero TPU e um cristal líquido colunar discótico. Toda a 

metodologia utilizada para preparação e caracterização das fibras obtidas, bem como as técnicas 

utilizadas para a caracterização das mesmas, serão discutidas em detalhes. 

  

3.1 MATERIAIS 

 

O polímero utilizado neste estudo foi o Poliuretano Termoplástico à base de éter 

(TPU), da marca Elastollan, código: 1180 A10 e fornecido pela empresa Basf. De acordo com 

o fabricante, o polímero possui densidade de 1110 kg/m3, temperatura de transição vítrea igual 

a -44 °C e temperatura de fusão de 205 °C. Os reagentes utilizados, Tetrahidrofurano (THF) e 

Dimetilformamida (DMF), são da marca Sigma Aldrich e foram utilizados como fornecidos.  

O cristal líquido utilizado: (3,9(10)-bis(2-methoxyethoxycarbonyl)-4,10(9)-bis(2-(2-

methoxyethoxy)ethoxycarbonyl)perylene), conhecido como H1, foi sintetizado pelo grupo do 

Dr. Harald Bock, do Centro de Pesquisa Paul-Pascal, CRPP, Universidade de Bordeaux, na 

França, através da colaboração estabelecida pelo projeto CAPES-COFECUB (projeto Ph-C 

803–14). Sua síntese já foi publicada no estudo realizado por Thiebaut, O., et.al (2010) [92], 

bem como suas propriedades químicas e físicas, por Eccher et.al (2016) [44]. Este cristal líquido 

se caracteriza por possuir centro perileno, estrutura colunar hexagonal à temperatura ambiente, 

e intensa fotoluminescência na região visível do espectro eletromagnético. A estrutura química 

deste composto, bem como algumas propriedades físicas mais importantes, estão destacadas na 

tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Informações sobre o cristal líquido colunar hexagonal (Colh) utilizado neste trabalho. 

 
Fonte: Adaptado de [41]. 
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3.2  FABRICAÇÃO DAS FIBRAS POR ELETROFIAÇÃO 

 

3.2.1  Preparo da Solução  

 

Inicialmente foram preparadas oito soluções de TPU utilizando-se uma mistura dos 

solventes: DMF e THF na proporção de [1:1], e com concentração mássica polimérica igual a 

10%, conforme descrito na literatura [71]. As soluções poliméricas foram agitadas por 

aproximadamente 12 horas. Em seguida, diferentes concentrações mássicas do cristal líquido 

foram adicionadas à cada uma das soluções de TPU, de maneira a obterem-se soluções finais 

com concentrações mássicas de CL iguais à: 0,00%, 0,01%, 0,05%, 0,25%, 0,50%, 1,00%, 

5,00% e 10,00%. Ao final, as soluções de TPU/CL foram agitadas magneticamente por 

aproximadamente 5 horas antes de serem submetidas ao processo de eletrofiação.  

 

3.2.2  Parâmetros para Eletrofiação 

 

Os parâmetros de processo utilizados para eletrofiação do polímero puro, bem como 

para a obtenção das fibras de TPU/CL, foram baseados em um trabalho anterior do grupo de 

pesquisa POLICOM, realizado por Silveira (2016) [71], onde foram estudados os parâmetros 

ideais para eletrofiação do polímero TPU. Para evitar a influência dos fatores ambientais na 

obtenção das fibras, todas as soluções foram eletrofiadas à temperatura ambiente (21 ± 3) °C e 

umidade relativa do ar aproximada de 55%. O coletor utilizado de alumínio, possui diâmetro 

de 12 cm e ficou fixo durante o processo.  Para geração do campo elétrico entre agulha e coletor, 

o polo positivo da fonte de alta tensão (INSTOR) foi conectado à agulha e o negativo ao coletor 

recoberto com folha de alumínio. Os parâmetros básicos utilizados neste trabalho estão 

descritos na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. Principais parâmetros utilizados para eletrofiação do polímero puro, e das soluções TPU/CL com 

concentrações mássicas (m%) de 0,01, 0,05, 0,25; 0,50; 1,00; 5,00; e 10,00 de CL. 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Os diâmetros das agulhas utilizadas nos processos de eletrofiação das soluções de 

TPU/CL e das soluções apenas de TPU, são distintas. Esta diferenciação de diâmetros foi 

necessária devido às soluções da mistura polímero/CL serem mais viscosas, o que levou à uma 

obstrução das agulhas com diâmetros inferiores à 0,8 mm.  

Utilizando-se os parâmetros de eletrofiação descritos acima, membranas de TPU e 

TPU/CL, com concentrações mássicas de 0,01%m, 0,05%m, 0,25%m, 0,50%m, 1,00%m, 

5,00%m e 10,00%m, foram obtidas e posteriormente caracterizadas.    

 

3.3 FABRICAÇÃO DE FILMES FINOS 

 

Com o propósito de comparação e melhor compreensão do comportamento das 

moléculas de CL nas fibras de TPU/CL, filmes finos do CL foram fabricados utilizando-se a 

técnica de drop casting. Essa técnica é simples e consiste em gotejar a solução líquido-cristalina 

sobre um substrato posicionado na horizontal e posteriormente deixar o solvente evaporar à 

temperatura ambiente.  

 Para a fabricação dos filmes finos utilizados neste trabalho, foi utilizada solução de 

H1 com concentração igual a 10 mg/ml. Aproximadamente 100 𝜇𝐿 de cada solução foram 

depositados sobre substratos de vidro retangulares com dimensões aproximadas de 

(1,5 𝑥 2,0) 𝑐𝑚. 

 

3.4  CARACTERIZAÇÕES 

 

Após o processo de eletrofiação, as membranas obtidas foram submetidas à 

caracterizações morfológicas, mesomórficas, fotofísicas, mecânicas e elétricas. Todas as 

análises foram realizadas nas membranas de TPU puro, bem como nas membranas de TPU/CL. 

É importante ressaltar que a caracterização fotofísica também foi realizada nas soluções de 

TPU/CL com o intuito de comparação das propriedades do CL puro e das soluções 

Polímero/CL. 

 

3.4.1 Caracterização das soluções 
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3.4.1.1 Condutividade iônica 

 

A condutividade iônica das soluções eletrofiadas foi analisada com o intuito de 

verificar a influência da adição de moléculas de CL na condução iônica da solução polimérica 

e das soluções TPU/CL. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente (~ 25 °C) nas 

soluções de TPU e TPU/CL, utilizando-se medidor de condutividade portátil da marca MS 

Tecnopon, modelo mcA150. 

 

3.4.2 Caracterização morfológica 

 

3.4.2.1 Microscópio eletrônico de varredura (MeV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura foi utilizado para avaliar a qualidade morfológica 

das fibras obtidas, a presença de imperfeições tipo beads, e para determinar, com o auxílio do 

software livre Image J, o diâmetro médio das fibras. O equipamento utilizado foi da marca 

Tescan, modelo VEGA3, o qual está disponível no Laboratório de Caracterização 

Microestrutural (LCM), pertencente ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC. As 

amostras analisadas foram coladas no porta amostra com fita carbono, submetidas à metalização 

prévia de ouro e observadas utilizando-se tensão igual a 10 kV.  

 

3.4.2.2 Microscópio de Força Atômica (AFM) 

 

Imagens de microscopia de força atômica foram obtidas para melhor analisar a 

topografia das fibras e presença de imperfeições estruturais das mesmas. O equipamento 

utilizado é da marca Nanosurf, modelo EasyScan 2 FlexAFM e pertence ao Laboratório de 

Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos (LOOSA) do Departamento de Física da 

UFSC. As medidas foram realizadas utilizando-se ponta TAP150Al-G (ponta de alumínio com 

frequência de 150 kHz) no modo de operação de contato intermitente. Para facilitar a análise, 

as amostras utilizadas foram coladas, com auxílio de fita dupla face, em uma superfície lisa e 

plana, como por exemplo, uma lâmina de vidro. Para uma melhor análise da morfologia das 

fibras, para cada amostra foram realizadas varreduras com as seguintes áreas: 

(95 𝑥 95) 𝜇𝑚2, (80 𝑥 80) 𝜇𝑚2, (70 𝑥 70) 𝜇𝑚2, (50 𝑥 50) 𝜇𝑚2, (20 𝑥 20) 𝜇𝑚2,  

𝑒 (10 𝑥 10) 𝜇𝑚2. 
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3.4.3 Caracterização mesomórfica 

 

3.4.3.1 Microscópio Óptico de Luz Polarizada (MOLP) 

 

Com a utilização do MOLP, esperava-se observar as texturas mesomórficas do cristal 

líquido e como as mesmas são afetadas pelo confinamento do CL na fibra polimérica. O 

microscópio utilizado é da marca Olympus, modelo BH53, e as imagens foram obtidas 

utilizando-se uma câmera (Olympus U-TV0.63XC) acoplada. O equipamento pertence ao 

laboratório de Síntese de Cristais Líquidos do Departamento de Química da UFSC. As fibras 

obtidas foram analisadas utilizando-se lentes com ampliação de 10, 20 e 50 vezes e observadas 

sob luz visível e luz ultravioleta (˜250 nm).  

 

3.4.3.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

A técnica de DRX foi utilizada para identificar e estudar a estrutura cristalina das 

moléculas do CL nas membranas de TPU/CL. O equipamento utilizado pertence ao laboratório 

multiusuário do Departamento de Física da UFSC. O equipamento possui modelo Xpert PRO 

MPD (Multi-Purpose Diffractometer), tubo de raios X com radiação de Cobre (λ = 1,5418 Å) 

e potência de 1,2 kW. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente, voltagem de 40 

kV e corrente de 30 mA. 

 

3.4.3.3 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

A técnica de DSC (do inglês Differential Sacnning Calorimetry) foi utilizada para 

avaliar as temperaturas de transição de fase do CL, bem como avaliar se essas temperaturas são 

influenciadas pelo confinamento das moléculas líquido-cristalinas nas fibras poliméricas. A 

medida foi realizada em atmosfera de nitrogênio, utilizando-se taxa de 

aquecimento/resfriamento de 10 °C/min e faixa de temperatura entre 0 °C e 250 °C. Foram 

realizados dois ciclos completos de aquecimento e resfriamento. O equipamento utilizado é da 

marca TA, modelo DSC-Q2000, do Laboratório de Síntese de Cristais Líquidos.  
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3.4.4 Caracterização fotofísica 

 

3.4.4.1 Espectroscopia de Absorção UV-Vis 

 

As medidas de espectroscopia UV-vis foram realizadas em solução utilizando 

equipamento Ocean Optics composto de um detector do modelo USB4000 e fonte de luz da 

Ocean Optics Mikropack - modelo DT- Mini-2-GS e fonte luminosa contendo todo o espectro 

do UV-vis (200 nm – 1100 nm). O equipamento utilizado pertence ao grupo de pesquisa 

LOOSA.  

 

3.4.4.2 Espectroscopia de fotoluminescência estacionária (PL) 

 

Medidas de fotoluminescência estacionária foram realizadas em solução e sólido 

(membranas e filmes finos) para identificar a faixa de comprimento de onda do espectro 

eletromagnético em que as membranas TPU/CL emitem, e analisar a influência do polímero, e 

do processo de eletrofiação, nas propriedades de emissão do CL.  As medidas foram realizadas 

utilizando-se um fluorímetro do modelo F-7000 da marca Hitachi, pertencente ao Laboratório 

de Síntese de Cristais Líquidos. As medidas foram realizadas excitando as amostras no 

comprimento de onda referente ao de máxima absorção.   

Os espectros de absorção das fibras de TPU/CL e filmes de H1 foram obtidos utilizando-

se o espectrofotômetro de fluorescência operando no modo de excitação, onde é possível 

monitorar as espécies que contribuem para o espectro de emissão da amostra. Em outras 

palavras, ao utilizar-se esta técnica a amostra é excitada por um conjunto de comprimentos de 

onda e o equipamento detecta as energias dos fótons que foram absorvidos pela mesma, dando 

origem ao espectro de absorção da amostra. O espectro de absorção obtido por UV-Vis e pelo 

modo de excitação são equivalentes [93]. 

 

3.4.4.3  Rendimento Quântico Absoluto (PLQY) 

 

O rendimento quântico absoluto é calculado pela razão entre o número de fótons 

emitidos e o número de fótons absorvidos por um composto. Assim sendo, as soluções de 

polímero/CL, bem como as membranas obtidas, foram submetidas à tal caracterização para 

analisar a eficiência de conversão óptica em função da concentração de CL nas soluções 
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TPU/CL. As medidas de rendimento quântico absoluto foram realizadas em uma esfera 

integradora utilizando-se um espectofotômetro da marca Hamamatsu Photonics modelo C9920-

02G 03G, com fonte de luz de xenônio de 150 W e comprimento de onda de excitação variando 

de 350 a 950 nm. O equipamento pertence ao grupo LOOSA.  

 

3.4.5 Caracterizações térmica e mecânica  

 

3.4.5.1  Análise termodinâmica-mecânica (DMA) 

 

A caracterização termomecânica das membranas foi realizada através da análise 

termodinâmica-mecânica (DMA – do inglês Dynamic Mechanical Analysis), a qual foi 

fundamental para estudar a influência do cristal líquido nas propriedades mecânicas e 

viscoelásticas das membranas. As medidas foram realizadas utilizando-se o modo de tração em 

função da temperatura, frequência de operação de 1Hz, taxa de aquecimento igual a 3 °C/min 

e amplitude de deformação constante de 20 m. Os corpos de prova utilizados possuíam as 

seguintes dimensões: 5mm de largura e 10mm de comprimento, e foram submetidos à uma 

variação de temperatura entre -60 e 100 °C. O equipamento utilizado é da marca Artemis, 

modelo NETZSCH DMA 242E, encontra-se no Laboratório de Materiais (LabMat) da UFSC. 

 

3.4.5.2  Ensaio de Tração  

 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados nas membranas eletrofiadas 

utilizando máquina universal de ensaio MTS Acumen Eletrodinamic Test System, modelo de 

bancada com célula de carga de 3 kN, pertencente ao LabMat. Os ensaios foram realizados à 

temperatura ambiente com velocidade constante de estiramento igual a 5 mm/min. As amostras 

foram cortadas em formato retangular de aproximadamente 40 mm de comprimento e 10 mm 

de largura. A distância inicial entre as garras foi de 30 mm, sendo que o limite de extensão do 

equipamento é igual a 70 mm. O ensaio foi realizado com o intuito de determinar como a adição 

de moléculas líquido-cristalinas influencia nos valores de tensão máxima, tensão de ruptura e 

módulo de elasticidade das membranas eletrofiadas. Os ensaios foram realizados para as 

membranas de TPU puro, e TPU/CL, com as seguintes concentrações de moléculas líquido-

cristalinas: 0,01%m, 0,05%m, 0,25%m e 1,00%m. 
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Figura 3.1. Foto de uma membrana eletrofiada de TPU durante o ensaio de tração. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho serão 

apresentados e discutidos. Todas as caracterizações foram realizadas tanto para as fibras de 

TPU puro, quanto para as fibras obtidas a partir das soluções TPU/CL. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

 

O processo de eletrofiação, embora simples, é bastante sensível às propriedades 

intrínsecas da solução, aos parâmetros do processo, e às condições ambientais. A mudança de 

qualquer um desses parâmetros pode resultar na obtenção de fibras defeituosas e com 

imperfeições tipo beads. Assim sendo, os parâmetros utilizados neste trabalho foram baseados 

em estudos anteriores para eletrofiação do polímero TPU [71,73], e foram apresentados 

previamente no capítulo 3.  

As membranas obtidas a partir da eletrofiação da solução de TPU puro se caracterizam 

por serem visualmente homogêneas, opacas, maleáveis e estruturalmente autossustentáveis 

(Figura 4.1a). A eletrofiação das soluções TPU/CL, originou membranas com as mesmas 

características descritas acima. Entretanto, a adição das moléculas de cristal líquido causou uma 

diferença de coloração das membranas obtidas. Enquanto a membrana de TPU possui coloração 

branca, as membranas com CL possuem coloração variando de verde claro, para as 

concentrações mais baixas, até alaranjado, para as concentrações mais elevadas de CL, (Figura 

4.1b). Esta mesma diferença de coloração também é observada nas soluções utilizadas para 

eletrofiacão (Figura 4.1c). Esse comportamento óptico é característico do H1 e deve-se 

principalmente à fatores de agregação e a formação de éxcitons. As propriedades ópticas serão 

discutidas com mais detalhes no subcapítulo 4.3.   
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Figura 4.1. Fotos das membranas de: a) TPU puro; e b) TPU/CL obtidas através do processo de eletrofiação das 

soluções (c) de TPU puro e com diferentes concentrações mássicas de CL. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Na figura 4.2 é possível visualizar as micrografias de MEV para as fibras de TPU e 

TPU/CL, e seus respectivos histogramas de distribuição de diâmetros e valores médios. As 

fibras eletrofiadas a partir da solução de TPU puro são uniformes e sem imperfeições estruturais 

significantes. Esse resultado está de acordo com os resultados reportados por Silveira (2016) 

[71] (trabalho utilizado como referência para eletrofiação da solução de TPU). As fibras obtidas 

pela eletrofiação das soluções TPU/CL também possuem as mesmas características. Entretanto, 

para algumas concentrações mássicas de CL observou-se a formação de pequenos aglomerados 

na superfície das fibras, provavelmente formados por moléculas de CL. Esses aglomerados são 

mais ocorrentes para as concentrações mássicas de 0,50%m 5,00%m, e estão evidenciados pelas 

setas azuis na figura 4.2. Pelo fato de serem pequenos e bem espaçados, esses clusters não 

alteram significativamente as propriedades estruturais e ópticas das membranas, e 

possivelmente foram ocasionados por pequenas variações ambientais durante o processo de 

eletrofiacão. Além disso, o fato desses aglomerados não serem formados para todas as 

concentrações de CL, sugere que, de maneira geral as fibras são formadas por uma estrutura do 

tipo núcleo-casca, onde as moléculas de CL estão confinadas pela matriz de TPU.  
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Figura 4.2. Micrografias de MEV, com ampliações de 1.000 e 5.000 vezes, das fibras eletrofiadas de TPU puro e 

das soluções TPU/CL com as seguintes concentrações mássicas de CL: 0,01%m, 0,05%m, 0,25%m, 0,50%m, 

1,00%m, 5,00%m, e 10,00%m. Os histogramas com a distribuição dos diâmetros das fibras e seus respectivos 

valores médios, estão apresentados na coluna da direita. 
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Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Também é possível observar que a incorporação de CL na solução polimérica ocasiona 

uma melhora na morfologia das fibras, isto é, as fibras tornam-se mais uniformes e homogêneas. 

Isto fica bastante evidente ao analisarmos as micrografias de MEV das fibras de TPU puro e 
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com 10,00%m de CL (Figura 4.3).  Ao compararmos as duas micrografias, podemos afirmar 

que, embora ambas possuam morfologias semelhantes, as fibras de TPU/CL 10,00%m não 

apresentam imperfeições estruturais e são mais homogêneas, possuindo menos discrepância nos 

valores de diâmetros. Analisando a tabela com os valores de diâmetro médio das fibras de TPU 

e TPU/CL (Figura 4.3), também é possível afirmar que inicialmente o acréscimo de pequenas 

concentrações de CL na solução polimérica ocasiona uma diminuição do diâmetro médio das 

fibras (representado pelos valores em azul na tabela). Ao alcançar uma concentração crítica de 

CL (0,50%m), o diâmetro das fibras aumenta, tornando-se maior que o diâmetro médio das 

fibras de TPU puro. Entretanto, ao aumentarmos ainda mais a concentração de moléculas 

líquido-cristalinas no sistema, novamente notamos uma diminuição do diâmetro das fibras 

(valores em vermelho).  

 

Figura 4.3. Micrografias de MEV das fibras eletrofiadas de TPU puro e TPU/CL 10,00%m (ampliação de 10.000 

vezes); e tabela com os valores de diâmetro médio das fibras de TPU e TPU/CL.  

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Tanto a melhora da morfologia, quanto o comportamento observado para os diâmetros 

médios das fibras, pode estar associado ao aumento de viscosidade e condutividade iônica das 

soluções de TPU/CL. Para as soluções com até 0,50%m de CL, a condutividade iônica da 

solução não sofre aumento significativo, assim sendo, a viscosidade é o parâmetro que 

majoritariamente influencia na morfologia e diâmetro das fibras obtidas. Para as soluções com 

1,00%m, 5,00%m e 10,00%m de CL, o elevado número de moléculas de CL na solução, faz 

com que as moléculas líquido-cristalinas atuam de maneira similar à um líquido iônico. O 

aumento do número de íons presentes na solução, resulta em uma maior interação do jato 

polimérico com o campo eletromagnético durante o processo de eletrofiação. Essa maior 

interação favorece o alongamento das fibras (diminuição do diâmetro) e a obtenção de fibras 

mais homogêneas, uniformes e com menos imperfeições estruturais [59-62]. Para confirmar 

esta hipótese, a condução iônica da solução de TPU puro, bem como das soluções com 1,00% 

e 10,00% de CL foram analisadas, conforme resultados apresentados na tabela 4.1. Como 

podemos observar, a condução iônica da solução TPU/CL 10,00%m é consideravelmente maior 

se comparada com a solução de TPU puro. 

 

Tabela 4.1. Valores de condutividade iônica das soluções de TPU puro e das soluções TPU/CL. 

Solução Condutividade iônica (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

TPU 1,05 −
 + 0,01 

TPU/CL 1,00%m 14,10 −
+ 0,01 

TPU/CL 10,00%m 21,00 −
+ 0,01 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

As imagens obtidas por microscopia de força atômica (Figura 4.4) proporcionam uma 

visão topográfica das fibras eletrofiadas de TPU puro e TPU/CL, sendo possível visualizar a 

superfície das mesmas com mais detalhes. Como pode-se observar, as fibras não apresentam 

defeitos estruturais significativos, são bem homogêneas e separadas umas das outras. Além 

disso, não é possível perceber aglomerados sobre as fibras, indicando que as pequenas 

aglomerações observadas nas micrografias de MEV das amostras de TPU/CL 0,50%m e 

TPU/CL 5,00%m, são bem espaçadas, acontecendo em regiões específicas das membranas, e 

possivelmente foram ocasionadas por alterações ambientais (como por exemplo variações na 

temperatura e umidade) durante o processo de eletrofiação. Assim como verificado nas 

micrografias de MEV, nas imagens de AFM também é possível observar que as fibras com 
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10,00%m de CL apresentam diâmetros menores e são mais uniformes em comparação com as 

fibras de TPU puro. 

 

Figura 4.4. Imagens topográficas das fibras de TPU puro e com 0,01%m, 0,05%m, 0,25%m, 5,00%m e 

10,00%m de CL. Imagens com área de (20x20) m2. 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO MESOMÓRFICA 

 

4.2.1 Microscópio Óptico de Luz Polarizada (MOLP) 

 

O microscópio óptico de luz polarizada foi utilizado para confirmar a qualidade 

morfológica das fibras e investigar o comportamento das moléculas líquido-cristalinas nas 

fibras de TPU/CL. As imagens obtidas pelo MOLP corroboram com as imagens de MEV e 

AFM, evidenciando fibras uniformes e sem imperfeições significativas. Este comportamento é 

observado tanto para as fibras de TPU quanto para as de TPU/CL (Figura 4.5).   
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Figura 4.5. Imagens de MOLP das fibras de TPU e TPU/CL. As imagens foram obtidas com os polarizadores 

cruzados e com elevado tempo de exposição da câmera. Barra de escala igual a 50 m. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Ao observarmos as imagens de MOLP (Figura 4.5) conseguimos identificar dois 

aspectos importantes: i) não existe formação de aglomerados fora das fibras; e ii) as texturas 

ópticas de birrefringência que são geradas pelas moléculas de CL e tipicamente são facilmente 

visíveis, não estão presentes de forma marcante. Esses resultados sugerem fortemente que a 

eletrofiação das soluções TPU/CL resultou na obtenção de fibras do tipo core-shell, onde as 

moléculas de CL constituem o núcleo da fibra e o polímero a camada externa.  

Caso as moléculas líquido-cristalinas estivessem se depositando fora das fibras, iríamos 

obter imagens de MOLP similares às da figura 4.6, onde podemos observar fibras defeituosas 

com 0,50%m e 10,00%m de CL. Essas fibras foram obtidas propositalmente aumentando-se a 

vazão utilizada no processo de eletrofiação das soluções de TPU/CL. Analisando as imagens 

das fibras com 0,50%m de CL, é possível observar formação de aglomerados grandes e com 

elevada birrefringência fora das fibras. Nas imagens obtidas para as fibras de TPU/CL 

10,00%m, predomina a formação de defeitos tipo beads, os quais são preenchidos por 

moléculas líquido-cristalinas, e de aglomerados de moléculas de CL sobre as fibras. Esses 

aglomerados de moléculas líquido-cristalinas ficam evidentes ao analisarmos a imagem obtida 
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com os polarizadores cruzados, onde claramente é possível visualizar a resposta óptica de 

birrefringência das moléculas de CL. Com base nesses resultados, é possível afirmar que 

quando os parâmetros ideais de eletrofiação são utilizados, existe a formação de fibras do tipo 

core-shell homogêneas e sem defeitos do tipo beads.   

 

Figura 4.6. Imagens de MOLP de fibras defeituosas obtidas a partir da eletrofiação das soluções TPU/CL 

(0,50%m e 10,00%m) com os parâmetros de eletrofiação modificados. As imagens foram obtidas com tempo de 

exposição da câmera elevado, e com os polarizadores descruzados e cruzados. As setas no canto superior direito 

de cada imagem indicam a posição dos polarizadores. Barra de escala igual a 50 m. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

    Ao analisarmos as fibras com os polarizadores cruzados a 90° na figura 4.7, podemos 

notar que praticamente não existe diferença entre a resposta óptica de birrefringência das fibras 

de TPU e TPU/CL 10,00%m. Indicando que a birrefringência do polímero está ocultando a 

resposta óptica do CL. A birrefringência apresentada pelo polímero puro é explicada por dois 

fatores: i) o TPU é uma molécula polimérica que apresenta domínios mais rígidos intercalados 
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à domínios flexíveis; e ii) o processo de eletrofiação ocasiona estiramento das cadeias 

poliméricas. Esses dois fatores colaboram para que as fibras de TPU puro apresentem mais de 

um índice de refração, gerando a birrefringência das fibras poliméricas. Esta inexistência de 

diferença na birrefringência óptica das fibras de TPU e TPU/CL é mais um indicativo da 

obtenção de fibras majoritariamente na estrutura core-shell.  

 

Figura 4.7. Imagens de MOLP das fibras de TPU e TPU/CL 10,00%m. As imagens foram obtidas com os 

polarizadores descruzados e cruzados a 90°. As setas no canto superior direito de cada imagem indicam a 

posição dos polarizadores. Barra de escala igual a 10 m. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

   

A fabricação de fibras do tipo core-shell de polímero/CL a partir da eletrofiação de 

uma única solução também foi reportada por [22,28,29,77] e é explicada por [28] como sendo 

resultado da separação de fases entre as moléculas do polímero e do CL. A rápida evaporação 

do solvente durante o processo de eletrofiação conduz a formação de domínios formados apenas 

por moléculas de CL, esses domínios são envoltos pelo polímero que se solidifica rapidamente.    

 

4.2.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

A análise de DRX foi realizada com o intuito de compreender a organização estrutural 

das moléculas líquido-cristalinas no interior das fibras. Para isso, os difratogramas obtidos para 

as membranas eletrofiadas foram comparados com o difratograma obtido para um filme de CL 

puro. 

O difratograma obtido para o filme de CL puro (Figura 4.8a) apresenta uma reflexão 

intensa na região de baixo ângulo, referente ao pico (100), indicando que o diâmetro molecular 

do CL é igual a 15,46Å. Também é possível observar uma pequena reflexão na região de ângulo 
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mais alto (pico (001)), indicando periodicidade no empacotamento intracolunar das moléculas 

de CL. Esse resultado é característico de CLs discóticos com mesofase colunar hexagonal e foi 

previamente reportado por Eccher (2014) [41] e Thiebaut et al. (2010) [92]. 

Os resultados obtidos para o polímero puro (membrana) são evidenciados na figura 4.8b. 

Como é possível observar, o TPU apresenta um pico de difração largo na região de ângulos 

mais elevados (2θ ≅ 20°), o qual é atribuído à mistura de regiões de fase rígida e fase amorfa 

da matriz polimérica [86].   

 

Figura 4.8. Difratograma do a) filme de CL puro; e b) membrana de TPU. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Ao analisarmos os difratogramas das membranas de TPU/CL (Figura 4.9) podemos 

perceber a reflexão na região de ângulo mais alto (característica do TPU) para todas as 

membranas de TPU/CL. Entretanto, o pico (100) característico da molécula de H1, não é 

observado para as amostras de TPU/CL com menores concentrações mássicas de CL. Esse pico 

somente é visível (porém com baixa intensidade) para as membranas com 5,00%m e 10,00%m 

de CL. Esse resultado indica que ambos os materiais (polímero e CL) preservam suas 

características estruturais, ou seja, uma nova estrutura não é formada a partir da interação 

molecular dos materiais. Além disso, a presença de H1 fica mais evidente para as amostras com 

maiores concentrações desse composto (TPU/CL 5,00%m e TPU/CL 10,00%m) pois a 

quantidade de moléculas líquido-cristalinas é bem maior nessas fibras.  
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Figura 4.9. Difratograma de Raios X das membranas de TPU/CL. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A técnica de DRX identifica padrões estruturais que se repetem consecutivamente ao 

longo da amostra, e a intensidade do sinal obtido depende da quantidade de material na amostra 

analisada. Sendo assim, os resultados obtidos para as fibras com 5,00%m e 10,00%m de CL 

podem significar que de maneira geral as moléculas de CL estão posicionadas aleatoriamente 

no interior das fibras. Porém, em alguns momentos provavelmente existe a formação das 

estruturas colunares hexagonais. A formação dessas estruturas é mais frequente para as fibras 

com 10,00%m de CL, pois a intensidade do pico (100) é maior para esta concentração. Para as 

membranas com concentrações menores de CL, a formação das estruturas colunares hexagonais 

deve ser mínima, ou até mesmo inexistente. Por outro lado, o não aparecimento do pico (100) 

para as membranas com até 1,00%m de CL pode estar relacionado à baixa quantidade de 

moléculas líquido-cristalinas nas amostras analisadas, neste caso não é possível inferir como as 

moléculas de CL estão estruturalmente organizadas no interior das fibras. 
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4.2.3 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

A análise de DSC foi realizada para investigar como as temperaturas de transição de 

fase do CL são influenciadas pelo confinamento das moléculas no interior das fibras e para 

melhor compreensão da organização estrutural dessas moléculas quando confinadas pelo 

polímero. Para alcançar esses dois objetivos foi realizada a análise do primeiro ciclo de 

aquecimento das membranas de TPU e TPU/CL (1,00%m e 10,00%m). Isso foi necessário pois 

ao final do primeiro aquecimento a amostra se encontra em um estado fundido, não sendo mais 

possível estudar o comportamento do CL quando confinado. O termograma de DSC somente 

da molécula de cristal líquido também foi analisado.  

Na figura 4.10 é possível observar o termograma obtido para amostra (em pó) do CL 

durante o segundo ciclo de aquecimento e resfriamento. 

  

Figura 4.10. Termograma de DSC obtido para amostra (em pó) do CL puro (H1), durante o segundo ciclo de 

aquecimento/resfriamento à uma taxa de 10 C/min. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O cristal líquido utilizado neste trabalho (H1), possui comportamento líquido-cristalino 

à temperatura ambiente, apresentando temperatura de transição da mesofase colunar hexagonal 

(Colh) para o líquido isotrópico (I) igual a 155 C. A temperatura de transição da fase de líquido 
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isotrópico para a mesofase líquido cristalina é ligeiramente menor (147 C). Esse 

comportamento é típico de CLs e esse mesmo resultado foi reportado anteriormente por Eccher, 

J.[41]. 

A figura 4.11 apresenta as curvas referentes ao primeiro ciclo de aquecimento das 

membranas de TPU e TPU/CL. A análise do termograma do polímero puro revela que a 

membrana de TPU apresenta um pico endotérmico bem visível e largo entre 50 e 100 °C. Esse 

pico pode ser associado com a temperatura de fusão dos segmentos flexíveis da molécula 

polimérica [94-96].   

 

Figura 4.11. Termogramas de DSC obtidos durante o primeiro ciclo de aquecimento, à uma taxa de 10 °C/min, 

para as membranas de: i) TPU; e ii) TPU/CL com 1,00%m e 10,00%m de CL. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Como é possível verificar no termograma da figura 4.11, o acréscimo de até 10,00%m 

de moléculas líquido-cristalinas nas fibras não ocasiona mudanças perceptíveis no 

comportamento térmico das membranas. As membranas de TPU/CL apresentam o mesmo pico 

endotérmico (com centro em 77 °C) apresentado pela membrana de TPU puro. A transição 

endotérmica referente a mudança de fase das moléculas de CL (esperado em ~155 °C) não é 

perceptível nos termogramas das membranas de TPU/CL. Isso ocorre possivelmente por dois 

motivos: i) devido à baixa quantidade de moléculas de CL no sistema; e ii) devido às moléculas 
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de CL estarem aleatoriamente posicionadas dentro das fibras e, de maneira geral, não estarem 

formando as estruturas colunares hexagonais [94], corroborando com os resultados obtidos por 

DRX. 

 

4.3  CARACTERIZAÇÃO FOTOFÍSICA  

 

A caracterização fotofísica foi realizada tanto para as membranas quanto para amostras 

em solução. A análise em solução foi realizada tanto para soluções de TPU/H1 quanto para a 

molécula de H1 puro. Todas as soluções foram preparadas utilizando-se DMF:THF na 

proporção [1:1].  

 

4.3.1 Caracterização fotofísica do cristal líquido (H1) 

 

A figura 4.12 apresenta os espectros de absorbância e fotoluminescência (PL) do 

composto H1 obtidos a partir de filme drop casting e de solução de DMF:THF com 

concentração molar de H1 igual a 2,23 𝑥 10−6 𝑀𝑂𝐿/𝐿. Como é possível observar, o composto 

possui absorção e fluorescência na região visível do espectro eletromagnético. Em solução o 

CL apresenta espectros de absorção e emissão com dois picos vibracionais bem definidos, 

possuindo máximo de absorção em 470 nm e máximo de emissão em 490 nm. Esses picos 

vibracionais bem definidos são derivados do estado singleto e são característicos de compostos 

com centro perileno [97-101].  

Quando comparados com os espectros em solução, os espectros de absorção e 

fluorescência em filme são mais largos e deslocados para a região de maiores comprimentos de 

onda do espectro eletromagnético (red-shift). Em filme, o composto apresenta duas bandas de 

absorção centradas em 460 e 496 nm. Essa última apresentando intensidade ligeramente mais 

elevada. O espectro de emissão possui apenas uma banda vibracional com intensidade máxima 

em 602 nm, exibindo deslocamento de Stokes superior a 100 nm e uma mudança de emissão 

do verde para o laranja. O perfil de emissão do H1 em filme é característico da emissão a partir 

de excímeros (dímero excitado) [41,44,81,102]. Essas mudanças espectrais entre solução e 

filme são consequências das fortes interações intermoleculares do tipo -stacking que são 

comuns no estado sólido e em soluções com concentrações elevadas para compostos derivados 

do perileno [41].  
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Figura 4.12. Espectros de absorção UV-vis e fotoluminescência normalizados para o composto H1 em filme 

(drop casting) e solução de DMF:THF com concentração molar de H1 igual a 2,23 x 10-6 MOL/L (~0,002 g/L). 

Espectros de PL obtidos excitando-se as amostras no comprimento de onda de máxima absorção (470 nm para 

solução; e 496 nm para filme). Fotos inseridas da solução com baixa concentração de H1 e dos filmes drop 

casting do mesmo composto. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

  

A figura 4.13 apresenta os espectros de fluorescência para quatro concentrações 

distintas de H1 em solução de DMF:THF [1:1]. Inicialmente, ao aumentar-se a concentração 

de 0,0006 g/L para 0,002 g/L, ocorre um aumento na intensidade de emissão devido ao 

acréscimo de cromóforos na solução. Entretanto, ao aumentar a concentração para 0,006 g/L, é 

possível observar um decréscimo da intensidade de emissão. O acréscimo de moléculas de H1 

no sistema faz com que a força intermolecular torne-se mais forte que a força entre as moléculas 

do composto e do solvente, facilitando a formação de agregados e novas espécies físicas, tais 

como os excímeros. Por consequência, ocorre o aumento das perdas energéticas por processos 

não radioativos, dando origem ao redshift e a perda de intensidade e estrutura fina vibracional 

do espectro de emissão [41,103].  Para a concentração de 0,14 g/L, esse efeito fica ainda mais 

evidente. A fotografia inserida na Figura 4.13 mostra as soluções de H1 sob excitação com uma 

lâmpada UV. A fluorescência emitida pelas amostras muda de cor (do azul passando pelo verde 
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até o amarelo) conforme aumenta a concentração de H1 na solução, concordando com o 

deslocamento espectral e inversão de intensidade das bandas de emissão.      

 

Figura 4.13. Gráfico dos espectros de emissão em solução (DMF:THF) do composto H1 para diferentes 

concentrações. Excitação em λ = 470 nm. Foto inserida mostra fluorescência de soluções de H1 com diferentes 

concentrações mássicas do composto, excitadas por fonte de luz ultravioleta. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

As soluções de TPU e H1 apresentaram o mesmo comportamento óptico das soluções 

de H1 puro, exibindo espectro de absorção com duas bandas vibrônicas bem definidas com 

máximo em 470 nm (Figura 4.14a). Os espectros de emissão também apresentaram o mesmo 

comportamento, ao aumentar-se a concentração de H1de 0,0006 g/L para 0,002 g/L, ocorre um 

aumento na intensidade de emissão devido ao acréscimo de cromóforos na solução. Entretanto, 

ao aumentar-se ainda mais a concentração de H1, observa-se um decréscimo da intensidade de 

emissão (Figura 4.14b).  
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Figura 4.14. a) espectro de absorbância da solução TPU/H1. Gráfico inserido mostra o espectro de absorbância 

da solução de TPU puro (máximo de absorção em λ = 300 nm). b) emissão da solução de TPU com diferentes 

concentrações do composto H1. Excitação em λ = 470 nm. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O rendimento quântico absoluto foi avaliado para filmes de H1, e para as soluções de 

TPU/H1 e H1 puro (com concentração molar do composto líquido-cristalino igual a 

8,38 𝑥 10−7 𝑀𝑂𝐿/𝐿, e concentração mássica polimérica igual a 10%). Como é possível 

verificar na tabela 4.2, o rendimento quântico do composto H1 em solução é consideralvente 

maior quando comparado com o resultado obtido para filme. Esse comportamento também é 

resultado das interações do tipo -stacking e a formação de agregados, facilitando a perda de 

energia por processos não radiativos nos filmes de H1. O rendimento quântico obtido para a 

solução de TPU/H1 é menor do que o rendimento quântico da solução de H1 puro. Esse 

resultado provavelmente está relacionado ao fato das moléculas de CL possuírem menor grau 

de liberdade quando misturadas com as moléculas do polímero, favorecendo o aumento da 

interação entre as próprias moléculas de H1 e promovendo o decaimento do éxciton (par 

elétrom buraco) com perda de energia devido ao empilhamento das moléculas de CL.  

 

Tabela 4.2. Valores obtidos para o rendimento quântico absoluto do composto H1 para solução (concentração 

8,38 x 10−7 MOL/L) e filme. Excitação no comprimento de onda referente ao máximo de absorção (470 nm para 

solução e 496 nm para filme). 

 Solução H1 Solução TPU/H1 Filme H1 

 (%) 𝟖𝟖 ± 𝟓 𝟔𝟎 ± 𝟓 𝟏𝟏 ± 𝟓 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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4.3.2 Caracterização fotofísica das fibras e membranas 

 

A eletrofiação das soluções TPU/H1 formaram fibras fluorescentes que emitem fótons 

com comprimentos de onda que variam conforme a concentração de CL utilizada. Na figura 

4.15 é possível verificar a fluorescência das fibras (Figura 4.15a) e das membranas (Figura 

4.15b) quando excitadas com luz ultravioleta (UV) com comprimento de onda igual a 365 nm. 

  

Figura 4.15. Fotos das a) fibras e das b) membranas de TPU/CL quando expostas à luz ambiente e à luz UV 

(λ=365 nm). 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Os espectros de absorção normalizados das membranas de TPU/CL (obtidos 

utilizando-se o espectrofotômetro de fluorescência operando no modo de excitação) podem ser 

analisados na figura 4.16. Como é possível verificar, o perfil de absorção das membranas segue 

o perfil de absorção exibido pelo filme de H1, apresentando duas bandas vibracionais. 

Entretanto, os espectros das membranas possuem máxima intensidade de absorção em 450 nm. 

Também é possível observar um pico de absorção de baixa intensidade na região de alta energia 

(λ = 356 nm). Este pico já foi reportado na literatura para o composto H1 em estado sólido e é 

atribuído à transição eletrônica S0-S2 [41]. 

     

Figura 4.16. Espectros de absorção das membranas de TPU/CL com diferentes concentrações de CL. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Como observado anteriormente na figura 4.15, o comprimento de onda dos fótons 

emitidos pelas membranas depende da concentração de CL no sistema, iniciando com uma 

coloração esverdeada, até alcançar a coloração alaranjada para maiores concentrações do 

composto líquido-cristalino. Esse resultado é corroborado pelos espectros de emissão obtidos 

para as membranas (Figura 4.17). Para as duas menores concentrações de CL (0,01 e 0,05 %m) 

o espectro de emissão das membranas é similar ao espectro de emissão obtido para baixas 

concentrações de H1 em solução, apresentando duas bandas vibracionais bem definidas em 495 

e 525 nm, características da emissão monomérica. Entretanto, ao aumentar-se a concentração 
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de CL nas membranas, os espectros de emissão perdem a estrutura vibracional fina, tornando-

se mais alargados e deslocados para o vermelho, apresentando deslocamento de Stokes máximo 

igual a 103 nm (membrana com 10,00%m de CL). Esse efeito é resultado da formação de 

espécies agregadas e de excímeros e é o mesmo resultado observado para o H1 puro, mostrando 

que o comportamento do mesmo não é influenciado pelo polímero ou pelo confinamento no 

interior das fibras.  

 

Figura 4.17. Gráfico normalizado com os espectros de fluorescência das membranas de TPU com diferentes 

concentrações mássicas de H1. Excitação em λ = 450 nm. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A tabela 4.3 apresenta os valores de comprimento de onda referentes ao pico máximo 

de absorção e emissão, bem como os valores do deslocamento de Stokes obtidos para as 

membranas de TPU/CL. 
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Tabela 4.3. Dados dos comprimentos de onda referentes aos picos de máxima absorção e emissão, e valores do 

deslocamento de Stokes para as membranas com diferentes concentrações mássicas de H1.   

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Foi observado que o rendimento quântico das membranas depende da concentração de 

CL no sistema, apresentando valores mais elevados para as menores concentrações de 

moléculas líquido-cristalinas. Além disso, os valores de rendimento quântico obtidos para as 

membranas são mais elevados do que para o filme de H1 (11%). Como é possível observar na 

tabela 4.4, os valores de rendimento quântico absoluto variaram de 78% para a membrana de 

TPU/CL 0,01%m, até 45% para a membrana de TPU/CL 10,00%m. Os resultados ópticos 

corroboram com os dados obtidos até o momento, sugerindo que as moléculas líquido 

cristalinas não sofrem intensos efeitos de agregação no interior das fibras. A diminuição do 

rendimento quântico com o aumento da concentração de H1, também reforça a hipótese da 

obtenção de fibras do tipo core-shell. O aumento da concentração de CL no sistema, favorece 

a interação entre as moléculas de H1, as quais formam estruturas colunares hexagonais no 

interior das fibras. Essas estruturas colunares, por sua vez, favorecem o decaimento do éxciton 

com perda de energia, resultando na diminuição dos valores de rendimento quântico.    

 

Tabela 4.4. Valores de rendimento quântico absoluto obtidos para as membranas de TPU com diferentes 

concentrações mássicas de H1. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

 

4.4  CARACTERIZAÇÕES TÉRMICA E MECÂNICA  

 

4.4.1  Análise termodinâmica-mecânica (DMA) 
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A caracterização termodinâmica-mecânica foi fundamental para estudar a influência do 

cristal líquido nas propriedades mecânicas e viscoelásticas das membranas. A partir dessa 

análise, foi possível observar como a adição de moléculas de CL influenciou na temperatura de 

transição vítrea do polímero e no módulo de armazenamento do sistema. A caracterização foi 

realizada para as fibras de TPU e TPU/CL (0,50%m, 1,00%m, 5,00%m, e 10,00%m).  

Na figura 4.18a é possível visualizar o gráfico do módulo de armazenamento em 

função da temperatura para as fibras de TPU e TPU/CL. A análise do gráfico revela que logo 

no início da medida ocorre uma queda nos valores do módulo de armazenamento para todas as 

amostras. Esse comportamento está relacionado com a perda de rigidez das membranas, a qual 

está intimamente ligada à movimentação das fibras na membrana e à estrutura porosa das 

mesmas [73]. Para as membranas com baixas concentrações de CL (0,50%m e 1,00%m) 

observou-se uma diminuição de E’ em relação à membrana de TPU puro, indicando que o 

acréscimo de moléculas líquido-cristalinas no sistema resulta na formação de membranas mais 

flexíveis. Entretanto, foi verificado um aumento no módulo de armazenamento para as 

membranas de TPU/CL 5,00%m e TPU/CL 10,00%m. Esse comportamento indica que ao 

aumentar significativamente a concentração de CL, as moléculas líquido-cristalinas formam 

aglomerados e começam a atuar como moléculas de reforço, dificultando a mobilidade das 

cadeias poliméricas e enrijecendo o sistema. 

A análise do gráfico da tangente de perda em função da temperatura (Figura 4.18b) 

revela que não existe diferença de intensidade entre os picos obtidos. Entretanto, essas curvas 

sofrem pequeno deslocamento para maiores temperaturas (Tabela 4.5), indicando que a 

temperatura de transição vítrea sofre um pequeno aumento com o acréscimo de moléculas de 

CL. Esse resultado indica que as moléculas líquido-cristalinas dificultam a mobilidade das 

cadeias poliméricas da fase amorfa. Por consequência, mais energia é necessária para o início 

dos movimentos moleculares das cadeias poliméricas. 
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Figura 4.18. Gráfico (a) módulo de armazenamento em função da temperatura; e (b) tangente de perda em 

função da temperatura; para as membranas de TPU e TPU/CL. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Tabela 4.5. Tabela com os valores de temperatura de transição vítrea (Tg) das membranas de TPU e TPU/CL. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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4.4.2  Ensaio de Tração 

 

O ensaio de resistência a tração foi realizado com o intuito de determinar como a adição 

de moléculas de CL altera os valores de tensão máxima, tensão de ruptura e módulo de 

elasticidade das membranas eletrofiadas. No entanto, as amostras ensaiadas de TPU e TPU/CL 

não sofreram ruptura, ou seja, o limite de extensão do equipamento foi alcançado antes mesmo 

dos corpos de prova terem alcançado o regime de escoamento. As amostras analisadas sofreram 

apenas deformação elástica, gerando um gráfico linear de tensão em função do alongamento, 

conforme figura 4.19. Este resultado mostra que todas as membranas são bem flexíveis e 

elásticas, o que já era esperado para membranas de TPU puro [91,104].     

 

Figura 4.19: Gráfico da tensão em função da deformação para as membranas de TPU e TPU/CL. Foto inserida 

da membrana de TPU/CL 0,25%m durante o ensaio de tração.  

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A partir dos gráficos obtidos com a realização do ensaio de tração, foi possível estimar 

o módulo de elasticidade das membranas (Tabela 4.6). Os módulos de elasticidade foram 
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obtidos através do cálculo da tangente de 𝜃, onde 𝜃 representa o grau de inclinação da reta de 

tensão em função da deformação sofrida. De maneira geral, é possível afirmar que a 

incorporação de moléculas de CL na matriz polimérica ocasionou um pequeno aumento do 

módulo de elasticidade, indicando que as membranas de TPU/CL são levemente mais rígidas 

e, portanto, ligeiramente mais resistentes, que as membranas de TPU. Entretanto, a diferença 

entre os valores obtidos é muito pequena, mostrando que a flexibilidade das membranas não é 

comprometida com a adição de até 1,00%m de moléculas de CL no sistema. Este resultado é 

bastante positivo para possíveis aplicações das membranas de TPU/CL em dispositivos 

optoeletrônicos. 

   
Tabela 4.6: Valores obtidos para o módulo de elasticidade das membranas de TPU e TPU/CL durante o ensaio 

de tração. 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora.  
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões alcançadas com o desenvolvimento 

deste trabalho, bem como algumas sugestões para dar continuidade a este estudo.  

 

5.1  CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho indicam que os objetivos 

propostos inicialmente foram alcançados. Soluções de TPU com diferentes concentrações 

mássicas da molécula líquido-cristalina H1, foram eletrofiadas obtendo-se fibras fluorescentes 

majoritariamente na estrutura core-shell.  

As caracterizações morfológicas realizadas por MEV e AFM revelaram a obtenção de 

fibras micrométricas homogêneas e sem a presença de irregularidades do tipo beads. Devido à 

elevada condução iônica das soluções de TPU/CL, a eletrofiação das soluções com elevadas 

concentrações de CL resultou na obtenção de fibras, de maneira geral, mais homogêneas e com 

diâmetros menores.   

A impossibilidade de visualização da resposta óptica de birrefringência das moléculas 

de CL através das análises de MOLP, indica que fibras do tipo core-shell, onde as moléculas 

de CL estão confinadas pelo polímero, foram obtidas. Os resultados de DRX, somados aos 

resultados fotofísicos, sugerem que a formação das estruturas colunares hexagonais das 

moléculas líquido-cristalinas no interior das fibras é mais constante para concentrações maiores 

de H1 no sistema.  

Baseado nas caracterizações fotofísicas realizadas nas membranas eletrofiadas, é 

possível afirmar que fibras fluorescentes com elevado rendimento quântico de fluorescência 

foram obtidas. Além disso, as propriedades ópticas das membranas podem ser moduladas pela 

concentração mássica de H1 nas fibras. Em membranas com maiores concentrações de CL 

observam-se um red-shift no espectro de emissão e uma diminuição no rendimento quântico 

absoluto devido à forte interação entre as moléculas líquido-cristalinas.  

Os resultados obtidos com a realização das análises mecânicas indicam que as 

membranas obtidas são bem elásticas e flexíveis. Além disso, o acréscimo de até 10,00%m de 

CL não altera significativamente as propriedades elásticas e viscoelásticas das membranas 

eletrofiadas. 
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Tendo em vista os resultados obtidos a partir do estudo da influência de diferentes 

concentrações mássicas de H1 nas propriedades morfológicas, mesomórficas, ópticas, térmicas 

e mecânicas de membranas eletrofiadas de TPU, podemos afirmar que para concentrações de 

até 10,00%m de H1, as moléculas líquido-cristalinas não modificam significativamente as 

propriedades térmicas e mecânicas das membranas. Entretanto, a incorporação de H1 contribui 

para a obtenção de fibras mais homogêneas e sem imperfeições estruturais significativas, e 

influencia drasticamente nas propriedades ópticas das membranas eletrofiadas. Mesmo para as 

menores concentrações de H1 (0,01%m e 0,05%m) foi possível a obtenção de membranas 

exibindo fluorescência na região visível do espectro eletromagnético e com elevado rendimento 

quântico de fluorescência.  

Uma das possíveis aplicações para as membranas de polímero/CL, é na eletrônica 

orgânica. Assim sendo, o CL utilizado neste trabalho poderia ser eletrofiado juntamente com 

um polímero semicondutor/condutor para ser utilizado como camada ativa em diodos orgânicos 

emissores de luz. Outra possível aplicação, seria como sensor de gases voláteis. Neste caso, 

teríamos que substituir o cristal líquido utilizado (H1) por um CL apresentando mudança de 

fase entre 30 e 60 °C.   

   

5.2  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O presente trabalho é o primeiro estudo reportado na literatura onde um cristal líquido 

com mesofase colunar hexagonal foi adicionado em solução polimérica e eletrofiado com o 

intuito de produzir fibras fotoluminescentes. Assim sendo, ainda existem alguns pontos desta 

pesquisa que podem ser mais explorados a fim de melhorar a compreensão de como o CL 

interage com o polímero para formar as fibras, e como as moléculas líquido-cristalinas 

influenciam nas propriedades mesomórficas, mecânicas e elétricas das fibras obtidas. Abaixo, 

seguem alguns pontos que podem ser explorados para dar continuidade a este trabalho: 

• Eletrofiar soluções de TPU/CL com concentrações mássicas de CL mais elevadas a 

fim de: i) induzir ainda mais a formação de estruturas colunares hexagonais dentro das 

fibras; e ii) compreender como as moléculas líquido-cristalinas influenciam nas 

propriedades mecânicas das membranas obtidas;  
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• Eletrofiar outras moléculas de CL apresentando mesofase colunar hexagonal, com o 

intuito de entender como a estrutura química da molécula líquido-cristalina pode 

influenciar no processo de eletrofiação.    

• Estudar como as propriedades elétricas da molécula de CL influenciam na 

condutividade das membranas obtidas. Para isso, seria necessário trocar o polímero 

utilizado neste trabalho por um polímero semicondutor/condutor, como por exemplo 

a Polianilina (PANI) ou o PEDOT:PSS (poli(3,4-etilenodioxitiofeno): 

poli(estirenossulfonato); e 

• Aplicar o sistema polímero semicondutor/CL em um dispositivo optoeletrônico, como 

por exemplo OLEDs e células solares.   
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