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RESUMO 

 

 

Os nanotubos de carbono de multicamadas (MWCNT) incorporados à materiais de origem 

proteicas podem contribuir para o surgimento de interessantes biomateriais compósitos com 

grande potencial de aplicações biológicas. Os MWCNT são promissores vetores de DNA em 

células e embriões de seres vivos. Porém, o desencadeamento do seu uso na área biomédica 

está relacionado à padronização de sistemas e protocolos para avaliar os potenciais impactos na 

saúde humana e no meio ambiente. O objetivo geral deste estudo foi avaliar o efeito da 

funcionalização, a citotoxicidade e a adesão celular dos nanotubos de carbono na sua forma 

comercial e modificados por diferentes processos em células macrófagos (J774 e RAW). Nesta 

pesquisa, inicialmente foram realizados diferentes processos de funcionalização nos MWCNT 

visando a inserção de grupos funcionais e possível compatibilidade com biopolímeros. Após a 

funcionalização os MWCNT foram caracterizados por diferentes técnicas e realizados os 

ensaios de citotoxicidade e a eletroanálise. Os biopolímeros utilizados para a funcionalização 

do substrato têxtil da proteína da soja foram o colágeno extraído da pele da tilápia e o colágeno 

comercial. Os substratos têxtis foram funcionalizados através do processo Dip coating e em 

seguida, foram incorporados os nanotubos de carbono pelo mesmo processo. Os resultados 

obtidos através das análises do processo de funcionalização dos MWCNT revelaram que as 

amostras funcionalizadas com a quitosana tende a aumentar o diâmetro do tubo devido a 

formação de uma monocamada polimérica em sua superfície e que os melhores resultados de 

oxidação foram para as amostras que passaram pelo processo de funcionalização ácida e 

funcionalização ácida com quitosana. Os resultados obtidos pela Espectroscopia Raman 

comprovaram que o processo de funcionalização foi realizado com êxito, possibilitando a 

inserção de grupos funcionais sobre os nanotubos. A eletroanálise nos nanotubos mostraram 

que os maiores valores da capacitância por massa e por área foram para as amostras 

funcionalizadas com ácidos e que a adição da quitosana durante a funcionalização aumenta a 

resistência à passagem da corrente, além de provocar um efeito isolante. Os ensaios de 

citotoxicidade dos MWCNT realizadas em macrófagos nas concentrações de 100, 75, 50, 25 e 

5 µg/mL demonstraram um percentual em torno de 95% de viabilidade celular para as amostras 

funcionalizadas com ácido e quitosana para todas as concentrações. Os ensaios de adesão 

celular nos MWCNT revelaram excelentes interações em concentrações mais elevadas para 

todas as amostras de nanotubos. A observação visual do efeito da modificação do substrato 

têxtil com o colágeno indicou que o tipo e a origem da proteína interferem no efeito da 

imobilização dos nanotubos de carbono. Em conclusão, as exposições de macrófagos a baixas 

concentrações de MWCNT funcionalizados não causaram impacto na viabilidade celular, o que 

abre as possibilidades de diversos estudos para potencializar aplicações na área biológica 
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ABSTRACT 

 

 

The multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) incorporated into the materials of protein origin 

can contribute to the emergence of interesting composite biomaterials with great potential of 

biological applications. MWCNT are promising DNA vectors in living cells and embryos. 

However, the triggering of its use in the biomedical area is related to the standardization of 

systems and protocols to assess the potential impacts on human health and the environment. 

The general objective of this study was to evaluate the effect of functionalization, cytotoxicity 

and cellular adhesion of carbon nanotubes in their commercial form and modified by different 

processes in macrophages (J774 and RAW). In this research, different functionalization 

processes were initially performed in the MWCNT, aiming at the insertion of functional groups 

and possible compatibility with biopolymers. After functionalization, the MWCNT were 

characterized by different techniques and performed the cytotoxicity and electroanalysis tests. 

The biopolymers used for the functionalization of the textile substrate of the soy protein were 

the collagen extracted from the skin of the tilapia and the commercial collagen. The textile 

substrates were functionalized through the dip coat process and then the carbon nanotubes were 

incorporated by the same process. The results obtained through the analysis of the 

functionalization process of the MWCNT revealed that the functionalized samples with 

chitosan tend to increase the diameter of the tube due to the formation of a polymeric monolayer 

on its surface and that the best oxidation results were for the samples that passed by the process 

of acid functionalization and acid functionalization with chitosan. The results obtained by 

Raman Spectroscopy proved that the functionalization process was successful, allowing the 

insertion of functional groups on the nanotubes. The electroanalysis in the nanotubes showed 

that the highest values of capacitance per mass and per area were for the acid functionalized 

samples and that the addition of chitosan during functionalization increases the resistance to 

current flow, besides provoking an insulating effect. The cytotoxicity tests of MWCNT 

performed on macrophages at concentrations of 100, 75, 50, 25 and 5 μg / mL demonstrated a 

percentage of around 95% cell viability for acid and chitosan functionalized samples at all 

concentrations. Cell adhesion assays in MWCNTs showed excellent interactions at higher 

concentrations for all nanotube samples. Visual observation of the effect of modification of the 

textile substrate with collagen indicated that the type and origin of the protein interfere with the 

immobilization effect of the carbon nanotubes. In conclusion, macrophage exposures at low 

concentrations of functionalized MWCNT had no impact on cell viability, which opens the 

possibilities of several studies to potentiate applications in the biological field. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área de nanomateriais recebeu grande destaque pela comunidade científica nos 

últimos anos e se firmou como um dos mais promissores ramos de pesquisas nas áreas 

correlacionadas à ciência e tecnologia de materiais. Não existe uma definição definitiva para os 

materiais obtidos de forma nano, no entanto, a recomendação proposta pela Divisão Ambiental 

da Comissão Europeia de 2012 em Bruxelas (COMISSÃO EUROPÉIA, 2012b), definiu que 

um nanomaterial é aquele que contém partículas isoladas, ou na forma de adregado ou 

aglomerados, em que 50% ou mais dessas partículas apresentem pelo menos uma dimensão 

entre 1 e 100 nm. 

De acordo com Fisher et al. (2012), os potenciais benefícios dos nanomateriais abragem 

a mais variadas áreas, como energia, eletrônica, engenharia, agricultura e medicina. No caso da 

medicina, o uso de nanomateriais podem contribuir para a obtenção de dispositivos 

implantáveis e de tecidos para regeneração celular, aperfeiçoar métodos de diagnósticos 

analíticos ou de imagens, gerar novos veículos para entrega controladas de fármacos ou genes, 

facilitar a administração de drogas hidrofóbicas e diminuir efeitos colaterais de um tratamento, 

por reduzir a quantidade de princípio ativo e confina-lo a um tecido específico através de 

estratégias de reconhecimentos de alvos celulares.  

Um dos primeiros objetos de estudo da nanociência foram os nanotubos de carbono 

(CNT, do inglês carbon nanotubes). Esta classe de nanomateriais tem sido pesquisada e 

explorada nas mais diversas sub áreas da nanomedicina: como um vetor de proteínas, material 

genético e fármacos em sistemas de entrega controlada de substâncias, como integrantes de 

plataforma transdutora para biossensores, como substrato de crescimento de tecidos e para 

diferenciação celular, como material para o desenvolvimento de próteses ósseas, neurais e como 

agentes para a obtenção de imagens (HEISTER et al., 2013). Para Heister et al. (2013), as 

possibilidades de aplicações surgem na medida em que se ampliam os métodos de 

funcionalizações, que podem conferir novas propriedades aos nanotubos de carbono.  

Sun et al. (2014), explica que apesar de existir muitas pesquisas descrevendo métodos 

e aplicações de CNT na área biomédica, o seu uso ainda é controverso e só será possível a sua 

liberação se ficar comprovado que o seu uso e introdução em organismos e no meio ambiente 

não provocarão efeitos deletérios. Assim, muitos grupos de pesquisa têm se dedicado no estudo 

de interações de CNT com outros materiais, com o ambiente e com os seres vivos nos níveis: 

celular, tecidual e sistêmico. A ampliação dos conhecimentos gerados a partir destes estudos 
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podem aprimorar o desempenho de sistemas nanoestruturados já conhecidos e servir de base 

para a elaboração de normas sobre a exposição a nanomateriais por comitês regulamentadores 

Visando promover a integração das propriedades dos CNT, foi desenvolvido neste 

trabalho um substrato têxtil elaborado a partir da fibra da proteína da soja com estrutura de 

malha funcionalizada com polieletrólitos naturais. De acordo com Dhandayathapani (2011), os 

biomateriais naturais podem ser usados em várias aplicações e os critérios de seleção de um 

biomaterial para uma determinada aplicação, envolvem a escolha de características estruturais, 

químicas, propriedades hidrofílicas/hidrofóbicas, absorção de água, massa molecular, estrutura 

nanométrica, degradabilidade, biocompatibilidade e diversificação de composição e uso. Desta 

forma, um biomaterial natural amplamente utilizado, devido principalmente, a sua 

biocompatibilidade são as proteínas colagenosas. 

De acordo com Gomes et al. (2013), o colágeno pode ser usado em vários tipos de 

aplicações e em várias áreas. Na área biológica (engenharia de tecidos), o colágeno tem sido 

utilizado para o desenvolvimento de suportes, seja isoladamente ou em combinação com outros 

biomateriais, para a reconstrução da pele, como vasos sanguíneos artificiais, válvulas cardíacas, 

enxertos ósseos, cartilagens e substituição de ligamentos, etc. A utilização de colágeno em 

aplicações biomédicas inclui a produção de curativos, implantes vítreos e como veículos para 

a liberação de fármacos (CHUAYNUKUL et al., 2015). Além das aplicações citadas, o 

colágeno aliado a nanotecnologia pode ser usado para modificar superficialmente fibras têxteis 

visando aplicações biológicas. 

A motivação da tese parte do princípio da complementação de possíveis lacunas 

encontradas na literatura. Apesar de verificarmos o uso de nanotubos de carbono em aplicações 

biológicas, não foi encontrado relatos sobre o seu uso em fibras têxteis modificadas com 

colágeno, também não foi encontrado nenhum estudo de adesão celular. Desta forma, este 

trabalho tem como proposta avaliar os efeitos da funcionalização de MWCNT e analisar os 

efeitos de citotoxicidade dos nanotubos de forma isolada e imobilizados em fibras têxteis de 

soja modificados com colágeno. 

Esta tese explora três capítulos principais: no capítulo 3, é apresentado uma revisão 

bibliográfica sobre os temas e os materiais abordados e trabalhados na pesquisa. No capítulo 4 

é mostrado todos os materiais usados para a elaboração desta pesquisa, seguida das 

metodologias utilizadas e os diversos métodos de caracterizações. No capítulo 5 é discutido os 

resultados obtidos através das diversas caracterizações e dos ensaios biológicos realizados nos 

MWCNT de forma isoladas e imobilizadas no substrato têxtil.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Analisar as propriedades dos nanotubos de carbono funcionalizados por diferentes 

processos e realizar sua imobilização em fibras têxteis modificadas com colágeno, visando 

conhecer os efeitos da citotoxicidade e a adesão celular para potencial aplicação na área 

biomédica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Purificar e funcionalizar os nanotubos de carbono; 

✓ Caracterizar os nanotubos de carbono via DRX, FRX, TG, Potencial Zeta, RAMAN e 

MET;  

✓ Conhecer as propriedades elétricas dos MWCNT através da técnica de eletroanálise; 

✓ Caracterizar as proteínas (colágeno parcialmente hidrolisado (CPH), colágeno de 

tilápia (CT) através das técnicas de FTIR, Potencial Zeta e MEV; 

✓ Modificar superficialmente as fibras têxteis de soja com colágeno (CPH e CT); 

✓ Imobilizar MWCNT na forma comercial e funcionalizados por diferentes processos em 

substratos têxteis de soja; 

✓ Realizar ensaio de citotoxicidade nas amostras de nanotubos de carbono na forma 

comercial e funcionalizados; 

✓ Analisar a adesão celular de macrófagos em MWCNT e nas fibras têxteis de soja 

modificadas com colágeno e imobilizadas com MWCNT na forma comercial e 

funcionalizados por diferentes processos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 NANOTECNOLOGIA 

 

De acordo com Zarbin (2007), a nanotecnologia está associada à manipulação da 

matéria em escala nanométrica, isto é, uma escala da ordem do bilionésimo do metro (10 -9 m). 

Na escala nanométrica, os átomos demonstram aspectos específicos, apresentam tolerância à 

temperatura, cores, reatividade química, condutividade elétrica, entre outros.  

Duran et al. (2011), explica que a manipulação dos elementos em escala nanométrica 

possibilita a observação de átomos, bem como situá-los onde almejamos e criar novos materiais 

com peculiaridades distintas dos seus componentes, isto faz com que a nanotecnologia seja uma 

área inovadora. Uma vantagem da nanotecnologia que se destaca é o aumento da área 

superficial dos materiais na escala nano, o que pode tornar estes materiais muito mais reativos. 

Consequentemente, os materiais com dimensões na escala nanométrica, absorvem calor 

facilmente e a temperatura de fusão diminui em caso de sólidos. A finalidade da nanotecnologia 

é fazer uso destas novas propriedades, como o aumento da área superficial, para conceber novos 

materiais intitulados nanomateriais. Estes materiais não possuem impreterivelmente tamanho 

nanométrico, porém possuem em sua composição estruturas nanométricas que originarão novas 

propriedades e aplicações. 

 

3.1.1 Nanomaterias 

 

De acordo com a Comissão Europeia (COMISSÃO EUROPÉIA, 2012b), entende-se 

por nanomaterial, um material natural, incidental ou fabricado, que contém partículas num 

estado desagregado, ou na forma de um agregado, ou de um aglomerado, cuja distribuição de 

tamanho apresente uma fração considerável de partículas com uma ou mais dimensões no 

intervalo entre 1 nanômetro (1 nm = 1 bilionésimo de metro) e 100 nm. 

Em sequência, no mesmo documento, a Comissão Europeia define: 

a) Partícula, uma porção minúscula de matéria com fronteiras físicas definidas; 

b) Aglomerado, um conjunto de partículas levemente agregadas ou de agregados em que a 

superfície externa é igual à soma das superfícies dos componentes específicos; 

c) Agregado, uma partícula composta por partículas fortemente ligadas ou aglutinadas. 
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A dimensão “nano”, está representado na Figura 01 em comparação com outras 

estruturas químicas e biológicas. 

 

Figura 01 – Dimensão nano de algumas estruturas químicas e biológicas 

 
Fonte: Adaptado de Yokel et al. (2011). 

 

De acordo com Yokel et al. (2011), as dimensões dos nanomateriais é muito semelhante 

à de muitos componentes celulares, sendo provável a sua interação durante processos 

bioquímicos. 

De acordo com sua origem, os nanomateriais podem ser classificados como naturais, 

antropogênicos ou ainda como manufaturados. Segundo Buzea et al. (2007), o primeiro grupo 

engloba por exemplo, nanomateriais produzidos e libertados nas emissões vulcânicas, nos fogos 

florestais, frequentemente designados por partículas ultrafinas, e ainda alguns vírus.  

Os nanomateriais de origem antropogênica são aqueles produzidos durante a atividade 

humana, como nos processos de refinação, soldadura, confecção de alimentos ou combustão 

automotiva. Quando produzidos para fins específicos, os nanomateriais são chamados de 

manufaturados, como é o caso de diversos nanomateriais de dióxido de titânio, nanotubos de 

carbono ou sílica sintética amorfa (BUZEA et al. (2007) 

Existe uma grande diversidade de nanomateriais manufaturados, que não se pode 

controlar a composição química e a sua forma, dificultando a compreensão das suas 

propriedades. Por outro lado, alguns nanomateriais podem conter contaminantes, como 

catalisadores metálicos residuais utilizados na sua síntese, que poderão causar toxicidade 

(BUZEA et al., 2007). 
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Para Schulz (2009), a manipulação controlada de nanomateriais tende a busca de 

propriedades e características que não poderiam ser obtidas de outra forma. Este aspecto é o 

que procura validar a nanotecnologia como uma área do conhecimento para além da definição 

pura do objeto a partir de suas dimensões.  

É importante ressaltar que devido as propriedades intrínsecas de cada nanomaterial, ele 

pode ser utilizado de forma combinadas a outros materiais na perspectiva da composição de 

materiais compósitos para aplicações na mais diversas, sendo também bastante utilizadas na 

composição de biomateriais. 

 

3.2 NANOTUBOS DE CARBONO (CNT) 

 

Nos últimos vinte anos, os nanotubos de carbono têm sido estudados por vários grupos 

de pesquisas em razão de suas excelentes propriedades, oportunizando o desenvolvimento de 

novos materiais.  

O carbono (C) é um dos elementos mais versáteis da tabela periódica, devido a sua 

natureza, sua forma e pelo número de ligações que pode formar com muitos outros diferentes 

elementos ou mesmo com átomos de C. É um elemento que pode ter várias formas alotrópicas 

e as suas propriedades são uma consequência direta do arranjo eletrônico ao redor do seu 

núcleo. Para entender a estrutura e as propriedades dos nanotubos de carbono (CNT), se faz 

necessário o entendimento do elemento carbono. A grande variedade de estruturas que um 

átomo de carbono pode formar é devido as várias possibilidades de formar estruturas do tipo bi 

ou tridimensionais onde o carbono apresenta uma coordenação trigonal ou tetraédrica 

(AJAYAN; TOUR, 2007).  

Teoricamente, pode-se observar a formação de um nanotubo a partir do enrolamento de 

uma folha de grafeno. Um orbital de hibridização sp2 é formado a partir da rehibridização do 

orbital sp2 para sp3 ou mistura na ligação σ-π (ligação dupla). Esta rehibridização estrutural, 

juntamente com o confinamento dos elétrons π fornece nanotubos únicos, com extraordinárias 

propriedades eletrônicas, mecânicas, químicas, térmicas, magnéticas e óticas. As ligações entre 

os C são essencialmente sp2, porém sua curvatura pode causar um confinamento quântico e para 

esta compensação o orbital π é mais deslocado na parte de fora do plano. Isto faz com que os 

NTCs sejam mecanicamente mais fortes, com uma maior condutividade térmica e elétrica e os 

torna mais reativos que o grafite, química e biologicamente (MEYYAPPAN; HAN, 2005). 

A Tabela 01 mostra as propriedades físicas de diferentes materiais à base de carbono. 
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Tabela 01 – Propriedades físicas de materiais à base de carbono. 

MATERIAIS/PROPRIEDADES Grafite Diamante Fulereno Nanotubos de 

carbono 

Fibra de 

carbono 

Densidade 

(g/cm3) 

2,9-2,3 3,5 1,7 8,0-1,8 1,8-2,1 

Condutividade elétrica (S/cm) 4.000p 

3,3c 

10-2-10-15 10-5 102-106 102-104 

Mobilidade de elétrons (cm2 

/V.s) 

~104 1800 0,5-6 104-106 102-104 

Condutividade térmica (W/m.K) 298p-2,2c 900-2320 0,4 2000-6000 21-180 

Estabilidade térmica no ar (˚C) 450-650 <600 <600 >700 500-600 

Módulo de elasticidade (GPa) 1000p 

36,5c 

500-1000 14 1000 100-500 

Resistência à tração (GPa) ~10p 

0,01c 

1,2 N/A >10 1-5,6 

Fonte: MA e Kim, 2011. 

 

Desde a sua descoberta em 1991 por Iijima, a comunidade científica envolvida em vários 

aspectos através de estudos dos CNT e de suas aplicações tecnológicas, tem observado um 

grande progresso na ciência, como é típico para qualquer novo material. Estas estruturas 

tornaram-se alvo de diversas pesquisas em todo o mundo devido a características únicas, como 

propriedades físicas e químicas (LIU et al, 2009). A Figura 02 mostra os primeiros CNT 

visualizados por Iijima, através de microscopia eletrônica. Inicialmente Iijima observou 

somente CNT de paredes múltiplas e estas estruturas possuíam de duas a vinte camadas.  

 

Figura 02 – Imagem da primeira observação de nanotubos: (A) MWCNT de 5 camadas, (B) DWCNT de 2 

camadas e (C) MWCNT de 7 camadas 

 
Fonte: Adaptado de Iijima, 1991. 

 

Em 1993, paralelamente, Bethune et al., (1993), Iijima e Ishihashi (1993) confirmaram 

a existência de SWCNT de parede simples. Assim, os CNT podem ser considerados como uma 

folha de grafeno enrolada entre si em forma de cilindro e são classificados de acordo com o 

número de paredes. Os nanotubos de Carbono podem apresentar paredes simples (Single-
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walled Carbon nanotubes - SWCNT), Nanotubos de Carbono de paredes duplas (Double-

Walled Carbon nanotubes - DWCNT) e Nanotubos de Carbono de paredes múltiplas (Multi-

Walled Carbon Nanotubes - MWCNT) que apresentam três ou mais paredes. 

Na Figura 03 pode-se observar as principais formas dos CNT. 

 

Figura 03 - Nanotubos de carbono - (A) SWCNT e (b) MWCNT. 

 
Fonte: Bethune et al., (1993). 

 

Os CNT também são classificados quanto à quiralidade, de acordo com os valores de n 

e m, além do ângulo quiral (ө), que varia entre 0° e 30°. As estruturas dos CNT são definidas 

como armchair e zig-zag quando apresentam direções de enrolamento mais simétricas, com 

ângulo quiral de 0° ou 30°, em virtude da forma de organização radial dos átomos de carbono. 

A Figura 04 apresenta as possíveis estruturas. Zig-zag (n ≠ m = 0; ө = 30°), armchair 

(n = m; ө = 0°) e quiral (n ≠ m ≠ 0; 0° <ө<30°). 

 

Figura 04 - Representação de SWNTC de diferentes quiralidade: (A) Zig-zag (ө = 30°), (B) armchair (ө = 0°) e 

(C) quiral (0° <ө<30°). 

 
Fonte: Adaptado de O’Connell, 2006. 
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Baseado na quiralidade, os CNT podem apresentar propriedades metálicas ou de um 

semicondutor. Desta forma, quando os índices de camada (n, m) são múltiplos de três os 

nanotubos apresentam propriedades metálicas, ao contrário possuem propriedades de 

semicondutor. Então, os CNT do tipo armchair apresentam propriedades metálicas, os do tipo 

zig-zag apresentam propriedades de semicondutor e os do tipo quiral podem apresentar 

propriedades metálicas ou de semicondutores (MEYYAPPAN; HAN, 2005). 

 

3.2.1 Síntese de Nanotubos de Carbono  

 

Os métodos de produção de nanotubos de carbono variam muito e existem diversos 

métodos para sintetizar CNT, os mais usados são ablação a lazer, descarga por arco e deposição 

química em fase de vapor (Carbon Vapour Deposition - CVD). No caso dos métodos de ablação 

à laser e descarga por arco, ocorre a condensação de átomos de carbono que são gerados pela 

evaporação e/ou sublimação do carbono, no qual é utilizado um precursor sólido, geralmente 

grafite de alta pureza (HERBST et al., 2004). De acordo com Herbst e al. (2004), nos processos 

de ablação à laser e de descarga por arco as temperaturas de evaporação envolvidas são muito 

elevadas e podem se aproximar da temperatura de fusão do grafite. Já no método por CVD, 

ocorre a decomposição de gases (ou vapores) precursores contendo átomos de carbono, 

geralmente um hidrocarboneto e um metal, sobre um metal catalisador. Geralmente, esta 

decomposição é realizada em temperaturas abaixo de 1000 ºC. 

 

3.2.1.1 Deposição química a vapor (CVD) 

 

Este processo engloba um amplo leque de técnicas e produção em grande quantidade de 

CNT alinhados para a utilização em dispositivos eletrônicos. O processo CVD possui a 

capacidade de produção de CNT de alta qualidade atômica e alto rendimento significando um 

grande avanço na produção. Se comparada com outras técnicas mencionadas anteriormente, 

este processo é simples e econômico para a síntese de CNT a baixas temperaturas e pressão 

ambiente (KARTHIKEYAN et al., 2009). O processo de produção envolve a passagem de 

vapor de hidrocarboneto o qual será decomposto a partir da aplicação de temperaturas entre 600 

e 1200 °C, em um forno, na presença de um material catalisador (sólido líquido ou gasoso). 

A Figura 05 mostra a representação de um forno para a produção de CNT por CVD. 
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Figura 05 - Representação esquemática de um forno para produção de CNT por CVD. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

3.2.2 Purificação de Nanotubos de Carbono 

 

A purificação dos CNT se faz necessária para a remoção de carbono amorfo, fulerenos 

(C60), ferro (Fe) e resíduos de catalisador os quais ficam agrupados nos nanotubos durante o 

processo de crescimento. O processo de purificação e funcionalização é muito importante 

dependendo da finalidade que se dará aos CNT, pois as impurezas podem prejudicar o seu uso, 

limitando a utilização, pois tem influência nas suas propriedades. Várias são as técnicas usadas 

para a purificação de CNT, como remoção química, remoção física ou a combinação de ambas 

as técnicas. O método mais utilizado para a remoção destas impurezas é a rota química com 

utilização de ácido clorídrico (HCl), o qual solubiliza os metais presentes na amostra (WANG 

et al., 2007). Porém há outros métodos como a utilização de ácido nítrico (HNO3), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e elevação de temperatura, os quais irão causar a degradação da matriz 

carbônica. Para a eliminação do carbono amorfo, o método mais eficiente é a oxidação química, 

pois o tratamento com ácido inorgânico é capaz de remover partículas metálicas, devido a 

solubilização desses materiais durante o processo. De acordo com Seixas (2010), o tratamento 

físico é muito utilizado, pois tem a vantagem de classificar os CNT pelo seu comprimento, 

separando então as partículas carbono, sem causar danos na estrutura do CNT, pois não exige 

oxidação. Já a combinação destes dois métodos, químico e físico, para a purificação de NTC 

apresentam uma alta qualidade e um bom rendimento (SEIXAS, 2010).  

A Figura 06 ilustra as partículas de ferro incorporadas aos CNT. 
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Figura 06 - Microscopia eletrônica de transmissão dos CNT obtidos em forno a 850°C por pirólise de cânfora e 

ferroceno. 

 
Fonte: Graeff, 2012. 

 

De acordo com Seixas (2010), a purificação de CNT geralmente é realizada em duas 

etapas, através da separação do CNT do metal e do suporte e da eliminação do carbono amorfo. 

Primeiramente pode ser utilizado um ácido mineral HNO3, H2SO4 ou HCl. Na segunda etapa é 

realizada a oxidação do material carbonoso em altas temperaturas, ou através da oxidação em 

solução ácida com permanganato de potássio (KMnO4), seguido de lavagem com água 

deionizada e filtração. 

 

3.2.3 Funcionalização de Nanotubos de Carbono 

 

Os nanotubos funcionalizados têm recebido muita atenção pelo fato de apresentarem 

propriedades, tais como: solubilidade, reatividade e propriedades eletrônicas. Desta forma, a 

funcionalização tem por objetivo: facilitar a interação dos nanotubos de carbono com diferentes 

moléculas e contornar problemas de aglomeração quando dispersados em meio aquoso. A 

funcionalização dos nanotubos de carbono pode ajudar na interação com moléculas orgânicas 

e biológicas, garantindo propriedades únicas e diferenciadas (AJAYAN, 2007) 

De acordo com Ajayan (2007), os métodos para funcionalização podem ser divididos 

em não-covalentes (ligação fraca dos nanotubos de carbono com o sistema) e covalentes 

(ligação forte entre os nanotubos de carbono com o sistema), conforme ilustrado na Figura 07. 
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Figura 07 - Modificação química de nanotubos de carbono. 

 
Fonte: Adaptado de Ajayan, 2007. 

 

3.2.3.1 Funcionalização não covalente 

 

A funcionalização não covalente dos nanotubos de carbono não compromete as suas 

propriedades físicas, uma vez que ela não destrói o sistema conjugado. No entanto, este tipo de 

funcionalização aumenta a solubilidade e a processabilidade dos mesmos. O método envolve 

principalmente surfactantes, biomacromoléculas e polímeros. Sendo assim, a modificação não 

covalente consiste na adsorção física das moléculas na superfície dos nanotubos (AJAYAN, 

2007). 

 

3.2.3.2 Funcionalização covalente 

 

Neste tipo de funcionalização, as ligações químicas fortes são estabelecidas entre os 

CNT e as moléculas. Nesse caso, a simetria dos CNT é rompida por uma mudança nos átomos 

de carbono que passam de sp2 para sp3, sendo assim, as propriedades dos CNT são afetadas. 

Desta forma, a funcionalização aumenta a solubilidade bem como a dispersão em solventes e 

em polímeros. Esse tipo de funcionalização ocorre principalmente nas extremidades e nas 

regiões de curvatura, que apresentam maior reatividade, ocasionada pela tensão a que os 

carbonos constituintes estão sujeitos (SHIRAZI et al., 2011) 

De acordo com Shirazi et al (2011), na funcionalização covalente ocorre a inserção de 

grupos funcionais criados devido a presença de ácidos oxidantes concentrados ou mistura de 

ácidos que são amplamente utilizados e tem o objetivo de abrir as extremidades dos nanotubos, 
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eliminar o carbono amorfo e impurezas metálicas provenientes da síntese, incorporar grupos 

funcionais como os grupos carboxilas (-COOH), hidroxilas (-OH), quinonas (-C(=O)), aminas 

(-NH2) ou sulfônicos (-SO3H) nas extremidades ou nos defeitos das paredes da estrutura dos 

CNT. Desta forma, diversos grupos podem ser inseridos nos nanotubos, porém a presença do 

grupo carboxila é conveniente, uma vez que uma série de reações químicas possa ser conduzida 

a partir desse grupo. 

A Figura 08 ilustra a incorporação de grupos funcionais após o tratamento ácido. 

 

Figura 08 - Representação dos grupos funcionais nos CNT através do tratamento ácido com HNO3 e H2SO4. 

 
Fonte: Adaptado de Shui-Hsiang et al., 2008. 

 

3.2.3.4 Funcionalização de CNT com quitosana 

 

De acordo com Venkatesan (2010), o uso da quitosana para funcionalizar nanotubos de 

carbono, tem sido utilizada para melhorar a dificuldade de solubilidade e dispersão dos mesmo 

em meio aquoso. Neste sentido, o uso deste biopolímero têm sido amplamente estudados 

buscando agregar excelentes características aos CNT. A obtenção de compostos tão 

promissores depende de vários fatores, dentre eles os dois mais importantes são: uma boa 

dispersão dos nanotubos de carbono na matriz polimérica e a interação entre os nanotubos e o 

polímero hospedeiro. É importante ressaltar que devido ao seu tamanho bastante reduzido 

(nanoscópico), é necessário que este material esteja homogeneamente incrustado em uma 

matriz, para que suas propriedades possam ser satisfatoriamente exploradas e um novo 

nanocompósito otimizado seja criado. 

A quitina é um biopolímero natural, extraída principalmente da carapaça de crustáceos. 

Sendo a quitosana o seu principal derivado, obtida através de uma reação de desacetilação em 

meio alcalino (Figura 09).  

  



31 

 

 

Figura 09 - Estrutura química da quitosana. 

 
Fonte: Adaptado de Venkatesan, 2010. 

 

A quitosana é um copolímero formado por unidades de 2-acetamido-2-desoxi-Dglucose 

(N-acetil-glucosamina) e 2-amino-2-desoxi-D-glucose (glucosamina) unidas por ligações do 

tipo (1-4) e, por definição, é caracterizada quando se apresenta solúvel em soluções aquosas 

diluídas de ácidos orgânicos e inorgânicos com um grau de desacetilação (GD) maior que 60% 

(VENKATESAN, 2010). 

Uma característica muito útil da quitosana é sua capacidade de formar filmes por um 

processo simples que envolve sua solubilização em ácido fraco, formando um polímero 

catiônico devido à protonação de seus grupos amino, seguida da secagem do solvente sobre 

uma superfície plana apolar e sua remoção por destacamento, resultando em filmes com 

propriedades mecânicas razoáveis. Estes filmes têm sido estudados, por exemplo, quanto ao 

uso em formação de cartilagens e tecidos artificiais e em aplicações tópicas para cicatrização e 

regeneração de tecidos (MENDES, 2011).  

Desta forma, pesquisas recentes relatam a formação de compósitos de CNT, 

principalmente com polímeros como a quitosana, cujos resultados possibilitam em formar 

materiais com maior resistência química e mecânica, melhora nas propriedades térmicas e 

aumento da condutividade elétrica (VIGILATO et al., 2015).  

A Figura 10 ilustra interação eletrostática da quitosana com os grupos carboxílicos da 

parede dos CNT funcionalizados. Na sequência da Figura 10(A) é visualizado um nanotubo de 

carbono com a extremidade fechada, que ao passar pelo processo de funcionalização ácida com 

HNO3 e H2SO4 são inseridos grupos funcionais carboxílicos e hidroxilas (Figura 10(B)). Após 

a funcionalização ácida os nanotubos submetidos ao processo de funcionalização com a 

quitosana mostrado na Figura 10(C) pode-se observar a interação eletrostática dos grupos 
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carboxílicos com grupos amidas através de ligações covalentes na parede dos MWCNT 

funcionalizados (VENKATESAN, 2010). 

 

Figura 10 - Interação eletrostática de MWCNT funcionalizados com incorporação de quitosana. 

 
Fonte: Adaptado de Venkatesan, 2010. 

 

A Figura 11 ilustra o processo de funcionalização somente com a quitosana em 

nanotubos sem purificação ou funcionalização ácida. Esse tipo de funcionalização tem sido 

amplamente utilizado devido a potencialização de remoção de metais, além de permitir uma 

boa solubilidade, biocompatibilidade e redução da toxicidade de MWCNT 

(VARDHARAJULA et al., 2012). O processo de funcionalização somente com a quitosana 

possibilita o surgimento de grupos funcionais aminas que são provenientes do processo de 

incorporação da quitosana durante o processo de ultrassonificação e secagem dos nanotubos. A 

presença de grupos funcionais aminas após o processo de funcionalização somente com a 

quitosana, facilita o mecanismo de interação biológica (VARDHARAJULA et al., 2012). 

 

Figura 11 – Funcionalização MWCNT com quitosana. 

 
Fonte: Adaptado de Vardharajula et al., 2012. 
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3.2.4 Dispersão dos Nanotubos de carbono em meio aquoso 

 

A fim de permitir a integração eficiente dos MWCNT em meio líquido (suspensões) ou 

em sólido polimérico, por exemplo, é necessário controlar a interface entre os componentes. 

Assim, os MWCNT que são materiais intrinsecamente hidrofóbicos, através de uma 

modificação superficial, podem ser ligados a polímeros naturais e sintéticos, permitindo a 

formação de sistemas híbridos associativos em solução aquosa. A maior estabilidade química, 

térmica e mecânica dos nanotubos de carbono pode permitir grandes melhorias no 

comportamento das suspensões poliméricas em meios salinos e em condições severas de 

temperatura e pressão (TASIS, 2007). 

De acordo com Graeff (2012), a interação Van der Walls presentes nos nanotubos de 

carbono apresentam a tendência de aglomeração em uma estrutura hexagonal, isto acontece 

quando a estrutura grafítica cilíndrica não se encontra funcionalizada. Para solucionar estes 

problemas, várias técnicas de dispersão vêm sendo desenvolvidas para serem utilizadas, 

envolvendo desde o uso de modificadores químicos até simples processos de mistura mecânica. 

Os processos mais utilizados são o de ultrassonificação e a dispersão mecânica por 

calandragem. O processo de dispersão por ultrassonificação pode ser realizado diretamente na 

amostra polimérica no estado líquido tendo em seu interior os nanotubos de carbono, ou uma 

solução contendo um solvente apropriado, ou ainda em forma aquosa com os nanotubos de 

carbono (GRAEFF, 2012). De acordo com alguns autores, o processo apresenta algumas 

desvantagens: quebra dos nanotubos de carbono e perdas de resistência devido a aquecimentos 

da matriz polimérica e elevado tempo de permanência no ultrassom. Desta forma, é importante 

observar que é possível aperfeiçoar o processo de ultrassonificação visando à preservação da 

estrutura dos nanotubos. Trabalhos recentes mostram que a dispersão em meio aquoso 

dependendo da quantidade e natureza do surfactante utilizado, o tempo e a potência aplicada, o 

pH do meio, pode resultar no processo da dispersão ou na deterioração da estrutura dos 

nanotubos de carbono (GRAEFF, 2012).  

 

3.2.5 O uso de nanotubos de carbono na área biológica 

 

De acordo com Cheng et al. (2009), as pesquisas envolvendo o uso dos MWCNT na 

área biológica têm avançado rapidamente devido a suas promissoras aplicações, como sensores 

para detectar espécies biológicas como DNA e proteínas, técnicas de imagem utilizando as 

propriedades ópticas e marcadores ópticos.  
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Com relação à interação dos nanotubos com as células, devemos considerar dois 

mecanismos principais: a endocitose/fagocitose e a nanopenetração. O primeiro significa o 

engolfamento de partículas externas à célula pela criação de uma vesícula que captura e 

posteriormente internaliza a partícula. A fagocitose é similar, mas é realizada por células do 

sistema imune, como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Este processo é dependente 

de ATP, ou seja, gasta energia para ser realizado. A nanopenetração é um processo passivo, 

onde o nanotubo simplesmente penetra através da membrana celular ou difusão, sem gasto de 

energia, com comportamento similar às proteínas nas células dos mamíferos. Testes 

experimentais devem ser realizados para determinar que tipo de funcionalização determina cada 

um dos processos (FIRME III; BANDARU, 2010). 

Várias outras possibilidades de aplicações para os nanotubos de carbono surgem na 

medida que se pesquisa mais tipos de funcionalizações, uma vez que os MWCNT não 

funcionalizados são de difícil dispersão e insolúveis em solução aquosa por causa da sua 

superfície altamente hidrofóbica (VARDHARAJULA et al., 2012). A mudança do processo de 

funcionalização torna-se possível inserir uma molécula ou elemento químico compatível na 

superfície dos mesmos para que eles possam executar alguma função bem definida, como: 

aumentar a solubilidade em solventes orgânicos e a dispersão nos fluidos biológicos, facilitar a 

interação com outros grupos químicos, como fármacos, e promover o direcionamento do 

nanotubo e/ou do nanotubo complexado a outro grupo químico às células alvo (AMENTA; 

ASCHBERGER, 2015).  

De acordo comVardharajula et al. (2012), com o desenvolvimento de técnicas de 

funcionalização expandiu-se ainda mais as possibilidades de potenciais aplicações dos 

MWCNT, devido à melhoria de algumas propriedades, designadamente, aumento da 

solubilidade e biocompatibilidade, diminuição da tendência para formar aglomerados e 

aumento da dispersão, resultando num efeito citotóxico menor. 

Chahine et al. (2014), avaliaram a biocompatibilidade a longo prazo de MWCNT em 

culturas de condrócitos para uso potencial como material de reforço em compostos de hidrogel 

para engenharia de tecido de cartilagem. As descobertas indicaram que os condrócitos têm uma 

alta tolerância para os MWCNT funcionalizados com CO2 e PEG (Polietileno glicol), com uma 

citotoxicidade observada mínima em sistemas de cultura 3D (construções de pellets e 

nanocompósitos). Além disso, descobriram-se que os MWCNT funcionalizados promoveram a 

expressão de proteínas encontradas na cartilagem articular (nos níveis de genes e proteínas) e 

também melhoraram as propriedades mecânicas das construções carregadas de células 

cultivadas ao longo de 5 semanas em cultura. 
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Amenta e Aschberger (2015), apontam que o uso dos MWCNT em fármacos para o 

desenvolvimento de aplicações via parenteral e oral requer a compreensão do seu percurso no 

organismo humano, ou seja, o seu perfil ADME (absorção, distribuição, metabolização e 

excreção). A via de administração permite determinar quais os tecidos onde os MWCNT se 

acumulam e as potenciais reações tóxicas. Quando a administração é feita por via intravenosa, 

pode considerar-se 100% de absorção, visto que o fármaco fica completamente disponível na 

corrente sanguínea. Porém, quando a administração é por via oral, o fármaco é absorvido pela 

barreira gastrointestinal antes de atingir a corrente sanguínea e o local alvo.  

Estudos toxicológicos após administração intravenosa de MWCNT mostraram que estes 

se distribuem por vários órgãos, acumulando-se principalmente, no fígado, pulmões e baço 

(AMENTA e ASCHBERGER, 2015). No entanto, estudos in vivo realizados por He et al. 

(2013), mostraram que os SWCNT podem ser biodegradados pela enzima mieloperoxidase, 

presente nos neutrófilos dos ratinhos, a ação da mieloperoxidase (conversão dos MWCNT em 

água e dióxido de carbono) pode ser bastante promissora em sistemas de entrega de fármacos. 

Vários estudos referem que a eliminação dos MWCNT ocorre predominantemente através do 

fígado e da bílis, enquanto outros referem que também pode ser através dos rins. O 

comprimento, a funcionalização e o estado de dispersão têm um papel importante na 

determinação do perfil de eliminação s (HE et al., 2013). 

Mesmo com as pesquisas bastante avançadas, o uso de MWCNT em aplicações 

biomédicas, diferentemente das outras nanopartículas (lipossomas, fármacos poliméricos e 

micelas) ainda não atingiu a fase de ensaios clínicos. Isto deve-se provavelmente a 

preocupações relativas à baixa solubilidade em meio aquoso, baixa biodegradabilidade e 

potencial toxicidade. Portanto, para continuar o desenvolvimento e a comercialização de 

nanotubos requer-se uma análise completa do risco/benefício (AMENTA; ASCHBERGER, 

2015). 

De acordo com Amenta e Aschberger (2015), diferentes materiais e moléculas podem 

ser incorporados no interior da estrutura dos MWCNT através da difusão/inserção ou 

endocitose, ou anexados à sua superfície a fim de se alcançar uma determinada ação terapêutica. 

Podem ser incorporadas várias moléculas ao mesmo tempo obtendo-se, assim, sistemas 

multifuncionais (Figura 16), como por exemplo, sistemas de entrega capazes de liberar um 

determinado fármaco num alvo específico sendo simultaneamente possível rastreá-lo no 

interior do organismo. Isto é conseguido através da incorporação de um agente de contraste 

adicional. De acordo com os autores, o método de internalização é mais eficaz, pois o fármaco 

conjugado é degradado no interior das células, sendo aí liberado o agente farmacológico. Ao 
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passo que quando está ligado à superfície do MWCNT o fármaco pode ser degradado nos 

fluidos fisiológicos antes de ser internalizado. 

 

Figura 12 - Representação esquemática de um sistema multifuncional com função terapêutica e de diagnóstico. 

 
Fonte: Adaptado de Amenta e Aschberger, 2015. 

 

3.2.6 Citotoxicidade de nanotubos de carbono 

 

Para Buzea et al. (2007), a nanotoxicologia e a citotoxicidade são ferramentas essenciais 

que devem ser exploradas conforme o andamento de estudos e aplicações inovadoras de 

partículas nanométricas, proporcionando a composição de medidas para a proteção biológica a 

fim de impedir danos drásticos à saúde, principalmente relacionados com as aplicações em 

biomateriais, evitando a citotoxicidade. 

De acordo com Yan et al. (2011), o sistema biológico humano possui mecanismos 

químicos de defesa e barreiras biológicas e mecânicas responsáveis pelo impedimento de corpos 

estranhos. As nanopartículas, devido ao seu pequeno tamanho, são capazes de atravessar 

barreiras imunológicas da pele, pulmões ou trato gastrointestinal, podendo evoluir para 

problemas sistêmicos decorrente da translocação dessas partículas para a corrente sanguínea e 

consequente presença em órgãos, sistema linfático, tecidos e células, dependendo de seu 

tamanho. Frente a esta problemática, presume-se que o uso inadequado das nanopartículas pode 

levar ao desenvolvimento de diversas patologias como inflamações, estresse oxidativo ou até 

levar a uma genotoxicidade. 

As propriedades físico-químicas dos MWCNT tornam-os únicos e capaz de mudar o 

comportamento biológico ou toxicológico dos organismos vivos ou do meio ambiente. Os 

MWCNT têm uma superfície altamente hidrofóbica e não biodegradável o que contribui para a 
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sua biocompatibilidade reduzida, limitando suas aplicações biomédicas, com preocupações 

crescentes sobre a sua toxicidade crônica (YAN et al., 2011). A toxicidade de MWCNT é 

atribuído às suas propriedades físico-químicas, incluindo estrutura, comprimento e relação de 

aspecto, superfície área, grau de agregação, extensão da oxidação, grupos funcionais ligados, 

método de obtenção, concentração e dose oferecida as células ou organismos (BHIRDE et al, 

2010). Os MWCNT podem provocar toxicidade através de danos à membrana, dano ao DNA, 

estresse oxidativo, alterações nas atividades mitocondriais, rotas metabólicas intracelulares 

alteradas e síntese de proteínas (ZHANG et al., 2011).  

Ainda que no desenvolvimento de pesquisas sejam adotados parâmetros seguros nos 

testes de nanotoxicidade, que expressem resultados confiáveis e com ampla utilidade, não é 

possível prever eventuais efeitos biológicos em uma determinada aplicação de nanoestrutura ou 

scaffolds, pois de acordo com conceitos básicos de toxicidade, cada organismo reage de 

maneira diferente. 

Para que partículas ou fibras perigosas afetem a saúde humana, elas devem ser 

internalizadas por inalação, ingestão ou injeção. A exposição MWCNT não intencional máxima 

ocorrerá em ambientes ocupacionais onde os MWCNT são produzidos, colhidos, purificados, 

funcionalizados e embalados. Embora a exposição à MWCNT seja negligenciável nos 

procedimentos de síntese do reator fechado, uma concentração de partículas / poeira (MWCNT 

e outros) de 286 μg / m3 foi medida durante a colheita (KOBLER et al., 2015). Em contextos 

ocupacionais, a via de exposição mais importante será por inalação e em muito menor escala o 

contato dérmico. A ingestão ocorrerá como uma consequência secundária da ingestão de fibras 

desobstruídas do sistema pulmonar através da escada rolante mucociliar. Além disso, uma 

exposição pode ocorrer através do contato mão-a-boca. 

A Figura 13 demonstra um resumo dos possíveis efeitos adversos à saúde, para quem 

manipula e quem usa nanomateriais. Ele também mostra as rotas das nanopartículas no 

organismo humano, levando em consideração os órgãos afetados e as doenças associadas, sendo 

importante ressaltar que nem todas as nanopartículas produzem esses efeitos, pois a toxicidade 

depende de diversos fatores como, características químicas e físicas, tamanho, composição, 

nanomateriais em estado bruto e sem funcionalizações, altas concentrações utilizadas no 

biomaterial entre outros. 
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Figura 13 - Corpo humano e as vias de exposição à nanopartículas, órgãos afetados, e doenças associadas a 

partir de estudos in vivo e in vitro. 

 
Fonte: Adaptado de Buzea et al, 2007. 

 

Durante a pesquisa, para otimização e adaptação do ensaio de citotoxicidade foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que permitiu identificar e selecionar alguns artigos que 

apresentaram ensaios de citotoxicidade em vários tipos de células. Destes artigos foram 

selecionados aqueles que apresentaram os melhores resultados de acordo com as concentrações 

utilizadas. 

Observando a Tabela 02, é possível verificar que as concentrações utilizadas são baixas, 

o que contribui, de acordo com os artigos consultados para que os índices de citotoxicidade 

sejam reduzidos e/ou minimizados. 
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Tabela 02 - Resumo dos principais resultados selecionados sobre a citotoxicidade dos nanotubos de carbono. 

Referências Objetivos Concentração 

de MWCNT 

Tipo de 

células 

Resultados 

ALMEIDA 

et al., 2016. 

Avaliar a citotoxicidade de 

nanotubos de carbono 

multicamadas carboxilados 

(MWCNTs COOH) em 

células de fibroblastos 

bovinos cultivadas in vitro. 

1, 5, 10, 15, 20, 

25, 50, 75 e 

100 µg/mL de 

MWCNT 

Fibroblasto 

bovino 

Segundo as condições 

experimentais avaliadas, os 

MWCNTs-COOH em 

concentrações acima de 50 

μg/mL alteraram a 

viabilidade celular. 

CALEGARI

, 2015. 

Fazer a conjugação do 

plasmídeo com os nanotubos 

de carbono, (denominados 

DNA-MWCNTs). 

 

5 e 20 µg/mL 

de MWCNT 

DNA 

plasmidial 

As concentrações de 

MWCNT entre 5 e 20 μg/mL 

não apresentaram 

citotoxicidade quando 

testados em cultura celular 

LEAL, 2015. Estudar a 

biocompatibilidade dos 

nanocompósitos e avaliar a 

eficiência do processo de 

purificação dos nanotubos de 

carbono 

 

0,25 e 0,5% de 

MWCNT para 

1g de PLLA 

Fibroblastos Os resultados obtidos 

mostram que ambas as 

concentrações de MWCNT 

empregadas na obtenção de 

membranas nanocompósitos 

de PLLA não apresentam 

qualquer toxicidade ou efeito 

negativo sobre o cultivo de 

células Vero. 

CHAHINE 

et al., 2014. 

Avaliar a 

biocompatibilidade a longo 

prazo de nanotubos de 

carbono de parede única 

(SWCNT) para engenharia 

de tecidos de cartilagem 

articular. Foi estimulado o 

crescimento de condrócitos. 

0,01 E 0,1 

mg/Ml de 

SWCNTFA 

0,01 E 0,1 

mg/Ml de 

SWNTCPEG 

 

Congrócitos Os melhores resultados 

foram para as menores 

concentrações independentes 

do tipo de funcionalização. 

JIANG et al., 

2013. 

Avaliar o efeito da 

citotoxicidade de nanotubos 

com funcionalização ácida e 

polietinoglicol. 

75µg/mL de 

MWCNT 

Macrófagos Mostrou que MWCNT-PEG 

induz menos morte celular 

apoptótica de Macrófagos em 

comparação com MWCNTs-

COOH. O mecanismo 

da base molecular da 

alteração da 

biocompatibilidade de 

MWCNTs in vitro não é 

suficiente para refletir o 

perfil biológico real in vivo. 

Fonte: Autor, 2017. 

 

3.3 BIOMATERIAIS 

 

O uso do termo biomaterial foi definido na Conferência do Instituto Nacional de 

Desenvolvimento de Consenso em Saúde como “Qualquer substância (outra que não droga) ou 

combinação de substâncias, sintética ou natural em origem, que possa ser usada por um período 

de tempo, completa ou parcialmente como parte de um sistema que trate, aumente ou substitua 

qualquer tecido, órgão ou função do corpo” (DEE, 2002). Mesmo diante desta breve definição 

acerca do termo biomaterial, até hoje não existe um consenso entre os autores sobre o uso de 



40 

 

 

uma definição única. Assim, os biomateriais podem incluir em sua definição os dispositivos 

que entram em contato com sistemas biológicos (incluindo fluidos biológicos), com aplicações 

diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo ser constituídos de compostos de 

origem sintética ou natural, assim como de materiais naturais quimicamente modificados, tanto 

na forma de sólidos quanto de géis, pastas ou mesmo líquidos, não sendo necessariamente 

fabricados, como válvulas cardíacas de porcos e retalhos de pele humana tratados para uso 

como implantes (RATNER et al., 2013). 

Embora não seja possível generalizar quais devam ser as características requeridas dos 

biomateriais, pois as mesmas dependem principalmente de sua aplicação final, alguns tipos de 

propriedades são comumente avaliados para que o projeto do dispositivo possa ser realizado de 

forma efetiva e que tenha um baixo custo benefício. Assim é importante destacar as 

propriedades biológicas, como a biocompatibilidade, que de certa forma está associada à 

hemocompatibilidade, citotoxicidade, alergênicidade, estimulação de adesão e proliferação 

celular; as propriedades físicas, como morfologia da superfície, energia superficial, encaixe 

anatômico, rugosidade, porosidade, cor, transparência e permeabilidade, propriedades 

mecânicas como tensão de ruptura, alongamento e flexibilidade e propriedades químicas, como 

densidade, estabilidade, resistência à esterilização e forma de degradação quando em contato 

com o organismo (RATNER et al., 2013). 

De acordo com Tábata (2009), os biomateriais devem possuir as seguintes propriedades: 

✓ Não induzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o 

biomaterial; 

✓ Não induzir resposta imunológica adversa; 

✓ Não ser tóxico; 

✓ Não ser carcinogênico; 

✓ Não perturbar o fluxo sanguíneo; 

✓ Não produzir resposta inflamatória aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria 

dos tecidos adjacentes. 

 

3.3.1 Tipos de biomateriais  

 

Para Williams (2008), os biomateriais podem ser classificados, de acordo com a sua 

natureza química, em duas categorias: 

✓ Naturais, como por exemplo, o colágeno, a seda, a queratina; a quitosana, fibroína, 

sericina, quitosana e etc.  
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✓ Sintéticos, tais como, as cerâmicas, os polímeros sintéticos, os metais e ligas metálicas, 

os nanotubos de carbono e os materiais compósitos. 

Os biomateriais também podem ser classificados de acordo com as suas reações 

biológicas, assim esses materiais podem apresentar as seguintes características (WILLIANS, 

2008): 

a) Biotoleráveis: são materiais que apresentam uma resposta interfacial mínima que não resulta 

na ligação ou na rejeição do tecido hospedeiro. São isolados dos tecidos adjacentes através da 

encapsulação por uma camada de tecido fibroso, devido à liberação de compostos químicos, 

íons, produtos de corrosão e outros. A maioria dos polímeros sintéticos e dos metais são 

materiais biotoleráveis; 

b) Bioinertes: são materiais que também apresentam resposta interfacial mínima, com 

formação de fina capa fibrosa envoltória, praticamente imperceptível, e liberação mínima de 

componentes. Como exemplo, podemos citar a alumina (Al2O3), a zircônia (ZrO2) e o dióxido 

de titânio (TiO2); 

c) Bioativos: são materiais que apresentam resposta biológica caracterizada por uma interação 

íntima com o tecido, que parece ser química, sem a interposição da camada fibrosa. Como 

exemplo dessa classe de materiais temos a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], o fosfato tri cálcio 

[Ca3(PO4)2] e os biovidros; 

d) Absorvíveis: são materiais que depois de certo período de tempo em contato com os tecidos 

são degradados ou fagocitados pelo organismo. Os principais exemplos são o fosfato tri cálcio 

e o ácido poli lático; 

A Figura 14 mostra um esquema representativo de atividades biológicas que podem ser 

substituídas por biomateriais. 
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Figura 14 - Esquema representativo de atividades biológicas que podem ser substituídas por biomateriais. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

3.3.2 Biomateriais Compósitos 

 

Um compósito pode ser considerado como um material que consiste de dois ou mais 

constituintes distintos em composição, estrutura e propriedades, a fase contínua ou matriz e a 

fase descontínua ou reforço, separados entre si por uma interface definida. As propriedades dos 

compósitos são fortemente influenciadas pelas propriedades de seus materiais constituintes, sua 

distribuição e a interação entre eles. O compósito deverá apresentar propriedades superiores ou 

intermediárias àquelas dos constituintes individuais (CALLISTER JR, 2002). Os compósitos 

podem ser produzidos para diferentes aplicações, como fins estruturais, ópticos, eletrônicos, 

biomédicos, térmicos e outros. Os componentes individuais dos compósitos devem possuir 

características essenciais a um biomaterial, tais como biocompatibilidade e biodegradabilidade 

para serem empregados nas aplicações biológicas, como os compósitos para restaurações 

dentárias, para próteses ortopédicas, oculares, cardiovasculares e para implantes de uma 

maneira geral (JONES, 2001). Esta classe de materiais (biomateriais compósitos) podem ser 
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constituídas da combinação de polímeros naturais, tanto na formação da matriz quanto do 

agente de reforço, e que muitas vezes podem conter materiais em escala nanométrica. A 

importância dos biomateriais compósitos se destaca pelas possibilidades de aplicações em áreas 

expressivas, principalmente na medicina e na liberação controlada de fármacos, onde o uso de 

materiais biocompatíveis e uma condição essencial (PINTO, 2012). 

 

3.3.3 Polímeros Naturais 

 

Os polímeros naturais são bastante similares às substâncias macromoleculares, as quais 

o meio biológico está preparado para reconhecer metabolicamente. Os polímeros naturais ou 

nas suas versões modificadas quimicamente são usados como biomateriais. Estes polímeros são 

degradados pelas enzimas, decompõem em temperatura acima do seu ponto de fusão, e possuem 

uma química específica que varia de tecido para tecido, de espécie para espécie. São muito mais 

complexos estruturalmente do que os polímeros sintéticos (YANNAS, 1996).  

Os polímeros naturais mais utilizados são: 

✓ Proteínas: queratina, colágeno, gelatina, elastina, actina, miosina; aloe vera, fibroína, 

sericina; 

✓ Polissacarídeos: celulose, amilase, dextranas, glicosaminoglicanos; 

✓ Poli nucleotídeos: ácido desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucleico (RNA). 

 

3.3.3.1 Colágeno 

 

O colágeno é a principal proteína estrutural dos tecidos dos vertebrados, sendo 

responsável pela modulação das forças internas e externas exercidas dentro do organismo. É a 

proteína mais abundante do tecido conjuntivo, podendo ser encontrada na pele, ossos, tendões 

e dentes. As diferentes propriedades destes tecidos devem-se ao resultado de diferentes 

organizações das fibras de colágeno. Sua principal característica é a formação de fibras 

insolúveis com alta força elástica. Além de seu papel estrutural nos tecidos, o colágeno possui 

outras características, como orientar tecidos em desenvolvimento, utilização como scaffolds, 

sendo altamente compatível na utilização como biomaterial (LIU et al., 2015). 

Canty e Kadler (2005), explicam que o processo de formação do colágeno ocorre 

principalmente durante o preparo da regeneração e do desenvolvimento do tecido embrionário. 

As moléculas de colágeno são secretadas pelos fibroblastos na forma de procolágeno solúvel, 

que é ladeado por duas estruturas globulares de peptídeos contendo nitrogênio (N-) e carbono 
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(C-) terminais. As fibras de colágeno são alongadas, paralelas e formadas a partir de moléculas 

de colágeno que são inicialmente sintetizadas como pró-colágenos e, após a sua excreção para 

o meio extracelular, são clivadas por enzimas conhecidas como colagenases. As moléculas 

formadas pela clivagem se polimerizam e formam fibrilas que se agregam para constituir as 

fibras colagênicas. De acordo com a especificidade dos tecidos e suas propriedades, as cadeias 

de colágeno se combinam produzindo diferentes formas de fibras para se adequarem a 

finalidade proposta (RODRIGUES, 2009). 

De acordo com Shoulders e Raines (2009), o colágeno tipo 1 é quimicamente e 

estruturalmente o mais conhecido, e tem se destacado pela sua abundância e pela sua 

importância na manutenção da resistência mecânica dos ossos. A estrutura primária do colágeno 

tipo 1 é formada por três cadeias polipeptídicas caracterizadas pela repetição de um tripleto 

Glicina (Gly), Prolina (Pro) e Hidroxiprolina (Hyp) que conferem ao arranjo grande resistência 

à carregamentos em tração (Figura 15).  

 

Figura 15 - Estrutura primária do colágeno tipo 1. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A glicina ocupa 65% das posições na unidade de repetição possui menor grupo lateral e 

permite fechar as cadeias em hélice, repetindo-se a cada terceira posição da sequência, 

conforme ilustrada na Figura 16. A unidade básica do colágeno tipo 1 é conhecida como 

tropocolágeno: uma tripla hélice formada por duas cadeias iguais denominadas α1 e uma 

homóloga, mas diferenciada, chamada α2. O tropocolágeno tem a forma de um bastão, com 

comprimento aproximado de 300nm e diâmetro de 1,5 nm (SHOULDERS; RAINES, 2009). 

  



45 

 

 

Figura 16 - Estrutura química do colágeno do tipo I: (A) sequencia primária de aminoácidos (cadeia peptídica) e 

(B) Enovelamento em tripla hélice 

 
Fonte: Adaptado de Friess,1998. 

 

O colágeno possui uma das mais importantes estruturas das proteínas presentes nos 

vertebrados. Seu uso tem sido amplo no campo biomédico (Quadro 01). Como biomaterial, o 

colágeno possui características importantes: 

✓ Baixa antigenicidade (2%), que pode ser ainda mais reduzida pela remoção dos 

telopeptídeos N e C-terminais, regiões de cadeias polipeptídicas não helicoidais, tornando o 

colágeno altamente biocompatível;  

✓ Biodegradabilidade, suas aplicações solúveis e fibrilares são capazes de se organizarem 

estruturalmente da mesma forma que o tecido nativo e com propriedades similares;  

✓ Propriedades mecânicas, hemostáticas e de matriz suporte para crescimento de células. 

 

Quadro 01 - Biomateriais derivados de colágeno aplicado na área da saúde. 

CATEGORIA APLICAÇÃO 

ODONTOLOGIA Membranas: membranas periodontais, implantes dentários; 

Compósitos: Biocerâmicas do tipo hidroxiapatita, blendas de colágeno. 

MEDICINA Membranas protetoras e cicatrizantes: atelocolágeno, 

Colágeno: elastina, colágeno com propriedades fibrinolíticas anticoagulantes e 

antiplaquetárias; 

Colágeno: células (queratinócitos, fibroblastos, condrócitos) 

Esponjas: agentes hemostáticos 

Reconstrução de tecidos: preenchimento de cavidades ósseas, materiais para 

reconstrução plástica, revestimento de pele artificial; 

Revestimento: próteses vasculares 

Preenchimento: colágeno injetável; 

Próteses: confecção de válvulas cardíacas. 

INDÚSTRIA 

FARMACEUTICA 

Medicamentos de ação retardada: antibióticos, corticoides, hormônios e 

hemostáticos nas formas de películas ou esponjas; 

Quimioterapia programada. 

COSMÉTICOS Agentes hidratantes corporais e capilares. 

Fonte: Adaptado de Friess, 1998. 
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3.3.3.1.1 Aplicações do colágeno 

 

Além de ser um ingrediente funcional em alimentos, o colágeno pode ser usado em 

aplicações biomédicas devido as suas propriedades emulsificantes, agentes espumantes, 

estabilizantes coloidais, formadores de películas biodegradáveis, agentes microencapsulantes, 

com a tendência de substituir o material sintético pelo natural (LIU, 2015) 

Porém, o uso do colágeno está se expandindo rapidamente na área biomédica e no 

campo farmacêutico. Liu (2015) relata que em engenharia de tecidos, o colágeno está sendo 

utilizado para o desenvolvimento de suportes, seja isoladamente ou em combinação com outros 

materiais para substituição de pele, ou como vaso sanguíneo artificial, como válvula cardíaca, 

como enxertos ósseos, na substituição de cartilagem e ligamentos, dentre outros. Também é 

relatado que a utilização de colágeno em aplicações farmacêuticas inclui a produção de 

curativos para feridas, implantes vítreos e como transportadores para a liberação de fármacos. 

 

3.3.3.2 Colágeno da pele da Tilápia 

 

A pele da Tilápia (Oreochromis niloticus) pode ser aproveitada para a produção de 

gelatina, uma alternativa comercial e possibilidade de desenvolver um novo produto para as 

pessoas que tenham alguma restrição para consumir gelatina de mamífero, seja ela de ordem 

cultural, religiosa ou por problemas de saúde, além da possibilidade de utilizá-la como 

biomaterial. No entanto, de acordo com pesquisas realizadas, são encontradas algumas 

restrições para o uso do produto, como menor formação de géis que a gelatinas convencionais 

e propriedades reológicas inferiores (GUDMUNDSSON, 2002). Isso pode ser explicado pela 

diferença da composição dos aminoácidos especialmente no conteúdo de prolina e 

hidroxiprolina, por isso deve se intensificar os estudos, para poder aumentar sua utilização 

(NORZIAH et al. 2009). 

De acordo com Gómez-Guillén et al. (2002) as gelatinas de peixes tropicais são mais 

semelhantes às dos mamíferos no que diz respeito às suas propriedades reológicas porque 

possuem maior conteúdo de aminoácidos que as gelatinas de peixes de água fria. A gelatina da 

pele da tilápia (Figura 17) possui propriedades reológicas intermediárias para outras gelatinas 

de pescado. Podendo haver melhor viscosidade e maior força do gel, devido o prolongamento 

da maturação. Uma alternativa proposta por Alfaro (2008) é o uso de alguns agentes, como sais 

e enzimas com a finalidade de melhorar as propriedades reológicas da gelatina. A este respeito, 

a gelatina de peixe tem se destacado como uma melhor alternativa para substituir gelatinas de 
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mamíferos, particularmente devido ao baixo ponto de fusão, resultando na rápida dissolução na 

boca sem deixar resíduo.  

 

Figura 17 - Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

 
Fonte: http://urbanfishfarmer.com 

 

3.4 FIBRAS TÊXTEIS 

 

As fibras têxteis são elementos filiformes (têm forma de filamento), caracterizados pela 

flexibilidade, finura e comprimento em relação à sua dimensão transversal máxima, o que as 

torna, portanto, apropriadas para aplicações têxteis (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006). 

Elas variam em função de suas propriedades químicas e físicas tais como: capacidade de 

alongamento, resistência à temperatura, comportamento térmico, resistência mecânica, 

densidade, absorção de água, entre outras. Portanto, antes da confecção de um determinado 

produto é necessário o conhecimento das propriedades específicas da fibra a ser utilizada. 

As fibras podem ser descontínuas e contínuas. As descontínuas têm comprimento 

limitado a alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito grande que é limitado 

apenas por razões técnicas (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006). 

De acordo com Ladchumananandasivam (2006), as fibras têxteis podem ser 

classificadas como naturais e manufaturadas. As fibras naturais são aquelas produzidas na 

natureza de forma a estarem adequadas para o processamento têxtil, elas podem ser de origem 

animal (seda, lã), vegetal (algodão, linho, sisal, coco) e mineral (amianto). As fibras 

manufaturadas, são aquelas produzidas a partir de uma matéria-prima natural, através de um 

processo químico, tais como, as originadas da celulose, acetato de celulose, viscose e modal. 

Fibras sintéticas, como a poliamida, poliéster, polietileno, são produzidas a partir de uma 

matéria-prima de origem química. 

A Figura 18 mostra a classificação das fibras têxteis. 
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Figura 18 – Classificação das fibras têxteis. 

 
Fonte: Adaptado de Ladchumananandasivam, 2005. 

 

3.4.1 Fibra da proteína da soja 

 

De acordo com o site portugaltextil.com, a fibra de soja foi descoberta na China, em 

1999, por Li Guanqi. Desde criança, Li Guanqi costumava alimentar os porcos com subprodutos 

de soja colhida pela sua família. Passados 50 anos, ele deu aos restos de soja um uso 

completamente diferente e inovador, utilizou os restos de soja para produzir roupa interior. As 

roupas confeccionadas da fibra da proteína soja são macias e sedosas. O tecido obtido através 

da biomassa da soja, foi eleito como o mais barato e mais ecológico.  

A fibra de soja é uma fibra proteica regenerada a partir da semente de soja. Assim, não 

deve ser considerada uma fibra de origem vegetal natural, mas sim manufaturada. 

Guimarães et al. (2010), reitera que a fibra de soja apresenta um toque e um brilho muito 

próximos da seda, assim como boas propriedades de alongamento e de absorção de humidade. 

A fibra da proteína da soja (SPF) é um avanço nos têxteis. É feita da biomassa da soja após a 

extração do óleo, pelas novas tecnologias da bioengenharia. Primeiramente, a proteína esférica 

é destilada do bolo da soja e refinada. Depois, sob o funcionamento do agente auxiliar e da 

enzima biológica, a estrutura do espaço da proteína esférica muda, e então o líquido giratório 
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da proteína é confeccionado adicionando polímeros elevados, e então, depois que o líquido é 

cozinhado, a fibra é estabilizada, e finalmente é cortada por pequenos grampos após ondular e 

tomar forma. A fibra da proteína da soja é elogiada como a fibra da saúde, a fibra confortável 

e a fibra verde do novo século (ERDUMLU et al., 2008). 

De acordo com Erdumlu et al. (2008), a fibra da proteína da soja (Figura 19) apresenta 

um bom desempenho mecânico e físico, com propriedade antibacteriana natural semelhante a 

fibra de bambu regenerada. Suas principais características são: 

✓ Capacidade de anti-ultravioleta superior à fibra do algodão; 

✓ Cor forte marfim como a seda tussah; 

✓ Macia, lisa e uma boa luminosidade. 

 

Figura 19 – Fibras derivadas da proteína da soja. 

 
Fonte: Fletcher, (2008). 

 

A Tabela 03 mostra os parâmetros físicos da fibra da proteína da soja 

 

Tabela 03 - Parâmetros físicos da fibra de soja 

PARÂMETROS UNIDADES MEDIDAS 

Tenacidade a seco N/tex 38-40 

Tenacidade quando molhada N/tex 25-30 

Ruptura ao Alongamento % 18-21 

Absorção de umidade % 8-9 

Fonte: Erdumlu et al., (2008). 

 

A soja possui várias proteínas individuais e agregadas com diversos tamanhos 

moleculares que apresentam solubilidade máxima a pH 1,5-2,5 e acima de pH 6,3, já a 

solubilidade mínima é atingida entre pH 3,75 e 5,25. As proteínas de soja se constituem de duas 

proteínas de armazenamento glicinina e β-conglicinina com ponto isoelétrico entre pH 4 e 5 

(MEDICO et al., 2014). A Figura 20 representa a estrutura química da proteína da soja, onde 

pode-se visualizar ligações covalente entre um grupo carboxílico e um grupo amina. 
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Figura 20 – Estrutura química da proteína da soja e processo de reação da ligação amida. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

3.4.2. Têxteis técnicos para aplicações biomédicas 

 

De acordo com Rameshkumar (2011), os têxteis técnicos são materiais produzidos com 

um propósito funcional, destacando pelo seu desempenho e não pela sua estética.  

Na área médica os materiais têxteis desempenham um papel cada vez mais importante 

proporcionado uma vasta gama de aplicações das fibras, tecidos, malhas e não tecidos na 

confecção de vestuário de proteção na área médica, não-implantes, implantes e dispositivos 

extra corporais. O vestuário médico deve proteger os profissionais de qualquer contato com 

fluídos possivelmente contaminados, bactérias, fungos e vírus. No caso dos implantes, as 

estruturas têxteis são identificadas pela sua construção, composição, comportamento superficial 

das fibras e degradação. Nestes casos, a maior preocupação é a reação do corpo humano ao 

implante. Os materiais têxteis utilizados em implantes além de terem que satisfazer as 

exigências de ordem mecânica, devem ser biocompatíveis para que não sejam rejeitados pelo 

corpo humano. Nos últimos anos, tem aumentado consideravelmente o interesse pelos 

polímeros de origem naturais, tais como caseína, colágeno, soja, glúten, alginato, quitosana e 

outros organismos marinhos, tanto para a fabricação do têxtil técnico quanto para a sua 

funcionalização (MIRAFTAB et. al., 2010). 

As matérias-primas têxteis naturais mais utilizadas na área biomédica são o algodão e a 

seda. O algodão possui boas características como maciez, boa capacidade de absorção e é não 

alergênico, por isso torna-se ideal para aplicações em materiais não-implantáveis. A seda é 

utilizada em forma de fio como sutura não-absorvível, principalmente no fechamento de 

paredes teciduais (MIRAFTAB et. al., 2010). De acordo com Miraftab et. al. (2010), devido as 

características peculiares da fibra de soja serem muito próximas as do algodão, é possível 

utiliza-la em curativos bioativos, com o propósito de liberar substancias ativas na cicatrização 

dos tecidos quando funcionalizadas com biomateriais. 
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3.4.2.1 Funcionalização de têxteis para aplicação biomédica 

 

As técnicas de funcionalização e modificação da superfície de materiais têxteis com 

biopolímeros estão sendo pesquisados com a finalidade de se obter superfícies bioativas que 

promovam uma melhora significativa da interação biológica na interface 

célula/polímero/tecido. Dentre as técnicas utilizadas, a imobilização de macromoléculas que 

mimetizem a matriz extracelular nativa e estimulem a adesão, proliferação e diferenciação 

celular têm mostrado desempenhar fundamental importância sobre a interação célula-material. 

No entanto, a escolha do método de funcionalização da superfície é justificada pela aplicação 

final do material (MA et al., 2008). 

Uma prática comumente empregada nos processos de modificação de superfícies que 

visem a imobilização de macromoléculas naturais sobre substratos têxteis baseia-se na 

formação de ligações covalentes estáveis entre a terminação nucleofílica de grupos amino, 

presente nas moléculas de proteínas e grupos funcionais ativados presente na superfície do 

material (LEE; LAURENCIN, 2008). A funcionalização de substratos têxteis com polímeros 

derivados de proteínas tem a vantagem de serem facilmente reconhecidos por receptores 

transmembrânicos, denominados de integrinas, presente na superfície das células (BAREIL et 

al., 2010). 

 

3.5 CITOTOXICIDADE E ADESÃO CELULAR 

 

3.5.1 Citotoxicidade 

 

Quando se trabalha com biomateriais deve-se garantir que os mesmos não irão lesar as 

células dos organismos ao qual venha a ser aplicado. Assim, se faz necessário a realizações de 

testes in vitro e in vivo para verificar o potencial de citotoxicidade. 

De acordo com Wang et al. (2011), a citotoxicidade é a capacidade intrínseca de um 

material em promover alteração metabólica nas células em cultura, podendo culminar ou não 

em morte celular.  
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3.5.2 Adesão celular 

 

A adesão celular é um processo pelo qual as células de animais se reconhecem e se ligam 

entre si e à matriz extracelular migrando através desta e organizando-se em estruturas 

complexas como os tecidos e órgãos. 

De acordo com L. Li et al. (2012), o processo de adesão ocorre através de junções que 

podem ser divididas em três classes:  

a) Junções oclusivas: unem células de um tecido epitelial selando esta camada até a passagem 

de pequenas moléculas; 

b) Junções aderentes: ligam as células a células vizinhas ou `a matriz extracelular; 

c) Junções comunicantes: fazem a mediação da passagem de sinais elétricos e químicos entre 

células adjacentes. 

Levando em conta alguns dos objetivos da pesquisa, serão abordados uma breve 

descrição de mecanismo de adesão das células à matriz extracelular e a adesão celular à 

materiais artificiais. 

 

3.5.2.1 Adesão à matriz Extracelular 

 

Para L.Li et al. (2012), a adesão das células à matriz extracelular ocorre principalmente 

através de adesões focais e hemidesmossomas e são constituídas por moléculas de adesão 

celular existente na superfície das células. Estas moléculas são proteínas transmembranares da 

família das integrinas que funcionam como receptores unindo os componentes do citoesqueleto 

da célula a componentes ligantes (moléculas ligantes) da matriz extracelular. A principal 

diferença entre as adesões focais e os hemidesmossomas consistem em componentes do 

citoesqueleto que são ligados à matriz extracelular. 

 

3.5.2.2 Adesão celular a materiais artificiais 

 

A interação entre células e materiais artificiais pode ser direcionada através de 

moléculas ligantes da matriz extracelular ou sem a intervenção destas. Quando não existe 

interação entre a matriz extracelular, a interação ocorre apenas através de ligações químicas, 

tais como pontes de hidrogênio e ligações polares ou iônicas entre algumas moléculas da 

membrana celular e grupos funcionais dos polímeros. No entanto, este tipo de interação não 



53 

 

 

permite a transmissão adequada dos sinais provenientes do meio extracelular nem a adesão que 

as células requerem para sobreviver (L. LI et al., 2012). 

L. Li et al. (2012), explica que a adesão celular a um material artificial mediada por 

moléculas a matriz extracelular ocorre quando as ligações destas às moléculas de adesão celular 

existente na membrana celular. Neste caso, o material adsorve moléculas da matriz extracelular 

a partir do meio extracelular: que pode ser a partir do meio de cultura in vitro ou a partir dos 

fluídos corporais in vivo. 

A adsorção apropriada e suficiente de moléculas da matriz extracelular e a sua 

acessibilidade para os receptores da membrana celular dependem de diversas características da 

superfície do material, entre as quais a: hidrofilicidade/hidrofobicidade, carga elétrica, 

topografia, as propriedades mecânicas, cristalinidade, porosidade, solubilidade e entre outras 

propriedades estão a presença de determinados grupos funcionais (L. LI et al., 2012).  

Para L. Li et al. (2012), uma indicação da forca da adesão de uma célula ao substrato é 

a sua forma ou comportamento. Por exemplo uma célula que se encontra fortemente aderida 

apresenta uma forma estendida espalhando-se ao longo de uma maior área. Ao contrário, 

quando a adesão de uma célula é muito fraca, a sua forma apresenta-se arredondada. Neste caso, 

a zona de contato entre a célula e o substrato é muito pequena e como a maior parte das células 

necessita de adesão, normalmente não sobrevivem nestas condições. Quando a força de adesão 

é intermediária, as células estão mais propícias à migracão ou à proliferação e quando esta força 

é elevada, a área de contato entre a célula e o substrato é grande, formando múltiplas adesões 

focais e tendendo a saltar para a fase proliferativa e a entrar rapidamente em diferenciação (L. 

LI et al., 2012). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo aborda a metodologia aplicada para a realização do processo de 

funcionalização dos nanotubos de carbono e do substrato têxtil, para posterior imobilização dos 

MWCNT no substrato de soja através da técnica dip coating.  

As Figuras 21 e 22 apresentam respectivamente os fluxogramas da primeira e segunda 

etapa experimental, onde são apresentados os materiais trabalhados na pesquisa, seguido de 

suas caracterizações. 

 

Figura 21 - Fluxograma do procedimento experimental realizado na primeira etapa. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 22 - Fluxograma do procedimento experimental realizado na Segunda etapa. 

  
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

4.1.1 Nanotubos de Carbono (MWCNT) 

 

Os nanotubos de carbono utilizados na pesquisa são de paredes múltiplas (MWCNT) e 

foram produzidos pela técnica de deposição química de vapor (CVD) pela empresa Bayer, 

codificado como BAYTUBES® C 150 P. Estes são caracterizados por apresentarem um 

diâmetro médio entre 11-16 nm, número de paredes entre 3-15 e massa específica entre 140-

160 kg/m3. 

De acordo com a ficha técnica do fabricante (Bayer®), Os MWCNT possuem 

extremidades abertas e suas principais propriedades estão apresentadas na Tabela 04. 

 

Tabela 04 - Propriedades dos BAYTUBES® C 150 P. 

PROPRIEDADES VALOR UNIDADE MÉTODO 

C - PUREZA >95 % ICPMS 

CARBONO AMORFO LIVRE - % MET 

DIAMETRO MÉDIO EXTERIOR ~13 nm MET 

DIAMETRO MÉDIO INTERNO ~4 nm MET 

COMPRIMENTO >1 µm SEM 

DENSIDADE APARENTE 130-150 Kg/m3 EM ISSO 60 

Fonte: http://www.lidorr.com 
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A Figura 23 mostra os nanotubos de carbono BAYTUBES® C 150 P. 

 

Figura 23 - Nanotubos de carbono produzido pelo processo CVD. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.1.2 Tipos de colágenos usados na pesquisa 

 

4.1.2.1 Colágeno da Tilápia (CT) 

 

O colágeno de pele da tilápia foi produzido no laboratório de Tecnologia da Biomassa, 

situado na Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza/CE e gentilmente cedido pelo 

Pesquisador Dr. Men de Sá Souza Filho. 

De acordo com a Embrapa, a extração é realizada após a biomassa (pele) passar por 

hidrolise ácida/alcalina, depois é adicionada água destilada pré-aquecida à temperatura de 45ºC 

na proporção de 1:5 de água. A extração é realizada após 2 horas, e, em seguida filtrada. O 

líquido obtido é evaporado e liofilizado. Após este processo, a gelatina liofilizada é moída e 

fica pronta para o consumo (SOUZA FILHO et al, 2012). 

A Figura 24 mostra o material cedido para esta pesquisa e suas principais características 

estão apresentadas na Tabela 05. 

 

Figura 24 - Colágeno de Tilápia cedido pela Embrapa. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Tabela 05 - Principais propriedades do colágeno de tilápia. 

PROPRIEDADES VALOR 

Força de gel 181 

Umidade 8 – 12% 

pH 4.2 – 5.8 

Fonte: SOUZA FILHO et al, 2012. 

 

4.1.2.2 Colágeno parcialmente hidrolisado (CPH) 

 

O colágeno parcialmente hidrolisado de origem bovina do tipo B foi adquirido no 

mercado local, sendo produzido pela GELITA SOUTH AMERICA na forma de pó.  

A Figura 25 mostra o material usado na pesquisa e suas principais características estão 

apresentadas na Tabela 06. 

 

Figura 25 - Colágeno parcialmente hidrolisado (gelatina). 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Tabela 06 - Principais propriedades do colágeno parcialmente hidrolisado. 

PROPRIEDADES VALOR 

Força de gel 240 

Umidade 9% 

pH 3.5 

Fonte: http://cdn.comercialelmar.com.br /produtos/prd_1004/ficha_tecnica.pdf 

 

4.1.3 Substrato têxtil usado na pesquisa 

 

O fio da proteína da soja foi doado pelo Departamento de Engenharia Têxtil da 

Universidade do Minho em Portugal e a malha foi produzida no Laboratório de Malharia do 

Departamento de Engenharia Têxtil da UFRN. 

A Figura 26 mostra a malha e o fio da proteína da soja antes do processo de lavagem. 
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Figura 26 – Malha e fio da fibra da soja. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.2 MATERIAIS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS 

 

Os materiais e equipamentos utilizados na pesquisa estão apresentados na Quadro 02 e 

03. No Quadro 02 são identificados os reagentes e os equipamentos utilizados para a realização 

do processo de purificação e funcionalização dos nanotubos de carbono.  

 

Quadro 02 - Reagentes e equipamentos utilizados na purificação e funcionalização dos CNT. 

REAGENTES FORNECEDOR 

Ácido nítrico (HNO3) Quimis 

Ácido sulfúrico (H2SO4); Quimis 

Hidróxido de amônia (NH4OH). Quimis 

Ácido Clorídrico (HCl); Quimis 

Quitosana natural Produzida no LABTEX 

Ácido Acético (CH3COOH); Quimis 

Hidróxido de Sódio (NaOH); Quimis 

EQUIPAMENTOS FORNECEDOR/MODELO 

 Capela Ideoxima 

Balança analítica digita Uni Bloc 

Agitador magnético com controle de temperatura e velocidade SOLAB 

Ultrassom CLEANER 

Estufa secadora BIOFOCO-BF2 ECF 64 

pHmetro NOVA 

Fonte: Autor, 2017. 

 

No Quadro 03 são identificados os reagentes e equipamentos utilizados para o processo 

de lavagem, alvejamento e funcionalização do substrato de proteína de soja. 
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Quadro 03 - Reagentes e equipamentos no processo de lavagem, alvejamento e funcionalização do substrato 

têxtil. 

REAGENTES FORNECEDOR 

Hidróxido de Sódio (NaOH) Quimis 

Peróxido de hidrogênio (H2O2) Quimis 

Detergente umectante Quimis/ Sigma Aldrich 

Sequestrante Quimis 

EQUIPAMENTOS FORNECEDOR/MODELO 

Balança analítica digital Uni Bloc 

Banho-maria Marconi 

Agitador magnético com controle de temperatura e velocidade SOLAB 

Estufa secadora Ideoxima 

Fonte: Autor, 2017. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÕES 

 

4.3.1 Procedimentos experimentais 

 

4.3.1.1 Processo de purificação e funcionalização dos MWCNT 

 

Para o processo de purificação e funcionalização dos MWCNT foi preparada uma 

mistura de H2SO4/HNO3 (3:1), em seguida foi adicionada 1g de MWCNT, todo o processo foi 

executado em temperatura ambiente (25°C). Os mesmos foram tratados em ultrassom por 2h e 

permaneceram em repouso por 15h. O ácido clorídrico foi adicionado à solução a uma 

quantidade equivalente a 17% do total do líquido já adicionado. Após o uso do HCl a solução 

foi neutralizada com hidróxido de amônia e filtrada, para separá-la dos MWCNT. Depois a 

filtragem, os mesmos foram lavados com água destilada até atingir o pH 5,5 e colocados em 

cadinho de alumina, o qual foi inserido em estufa a uma temperatura de 60°C por 24h, para o 

processo de secagem.  

 

4.3.1.2 Funcionalização dos MWCNT com quitosana 

 

Para o processo de funcionalização com quitosana dos MWCNT foi preparada uma 

solução de 100 ml de quitosana (20% de quitosana) para 1g de nanotubos. A solução contendo 

quitosana e nanotubos foi tratada em banho de ultrassom por 30 min. Após esta etapa foi agitada 

por 1h e filtrada. Os nanotubos resultantes foram colocados em cadinho de alumina e secados 

em estufa a uma temperatura de 50°C por 24h. Após o processo de purificação e funcionalização 

os MWCNT foram identificados de acordo com a Tabela 07. 
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Tabela 07: Identificação dos MWCNT. 

CÓDIGO FUNCIONALIZAÇÃO ATRIBUIÇÃO 

MWCNTC - Nanotubos comercial 

MWCNTFA HNO3/ H2SO4/HCl/NH4OH Nanotubos funcionalizado com ácido 

MWCNTFAQ HNO3/ H2SO4/HCl/NH4OH /Quitosana Nanotubos funcionalizado com ácido + quitosana 

MWCNTFQ Quitosana Nanotubos funcionalizado com quitosana 

Fonte: Autor, 2017. 

 

4.3.1.3 Preparação do substrato da proteína da soja 

 

Com a finalidade de remover as impurezas do substrato de soja e a sua pigmentação 

amarelada para posterior funcionalização com colágeno e imobilização dos MWCNT, foi 

realizado um processo de lavagem com pré-alvejamento. 

Inicialmente, foi pesada 10g do substrato da proteína da soja e prepara uma receita 

contendo: 

✓ 10,0 ml/L de H2O2 50%  

✓ 1,5 g/L de Estabilizador 

✓ 2,5 g/L de NaOH 36° Bé 

✓ 1,5 g/L de detergente/umectante 

✓ 1,5 g/L de sequestrante 

 

A receita foi calculada para 4g do peso do material (PM) e a relação de banho de 1:100 

(1 g para 100 mL). O volume do banho foi calculado de acordo com a Equação 01.  

 

𝑉𝐵 = 𝑃𝑀(𝑔)
1

𝑅𝐵
          (01) 

 

O processo de lavagem e pré-alvejamento foi realizado em banho maria a 90°C durante 

1h sob agitação com bastão de vidro a cada 3 minutos, em seguida foi lavada em água destilada 

à 60°C, durante 10 minutos e posteriormente lavado em água destilada a temperatura ambiente, 

até a retirada de todo produto químico e seco em estufa com circulação de ar à 80ºC por 40 

minutos. 
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4.3.1.4 Modificação do substrato têxtil de soja com colágeno 

 

Para o processo de modificação do substrato têxtil da fibra de soja, foi preparada uma 

solução de colágeno parcialmente hidrolisado e uma solução de colágeno de tilápia. Não houve 

mistura das soluções. 

Para o preparo das soluções de colágeno, foi utilizado 1g de colágeno para 100 ml de 

solução para funcionalização. A solução foi agitada em aquecedor magnético a 60ºC por 1 hora, 

em seguida o substrato têxtil foi mergulhado na solução (método dip coating), permanecendo 

por 5 minutos. Depois o substrato foi removido com auxílio de uma pinça permanecendo 

suspenso no becker para escorrer o excesso da solução e colocado em placa petri. O mesmo foi 

seco em estufa a 90ºC por 40 minutos.  

Para calcular a concentração do colágeno presente no substrato têxtil foi utilizada a 

Equação 02. 

 

𝐶𝐶 =
 (𝑆𝐹−𝑆𝑆𝐹)(𝑔)

𝑆𝐹(𝑔)
. 100          (02) 

 

Onde: 

CC: concentração de colágeno presente no substrato; 

SSF (g): peso do substrato sem funcionalização; 

SF (g): peso do substrato funcionalizado. 

 

4.3.1.5 Imobilização dos MWCNT no substrato têxtil de soja 

 

Para o processo de imobilização dos MWCNT foi preparada uma solução de nanotubos 

de carbono, quitosana e água destilada. A solução foi sonicada por 1 hora. Em seguida a solução 

foi agitada por 30 minutos a 60ºC. O substrato foi mergulhado na solução por cinco minutos e 

em seguida retirado com auxílio de uma pinça, colocado em estufa de circulação de ar à 70ºC 

por 1hora. 
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4.3.2 Técnicas de caracterizações 

 

4.3.2.1 Análise Termogravimétrica (TG) 

 

As análises termogravimétricas (TG) das amostras de MWCNT foram realizadas no 

equipamento analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600 e 

fabricante TA Instrumentos, no Laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento 

de Química da UFRN. As amostras em estado sólido foram depositadas em um cadinho de 

alumina com peso inicial de 5mg, sendo submetidas à atmosfera de N2 com fluxo de 50 mL/min 

e taxa de aquecimento de 10°C/min no intervalo de 25 a 1000 °C. 

Neste estudo a TG analisou a temperatura de degradação e o percentual de perda de 

massa das amostras de MWCNT. 

 

4.3.2.2 Difração de raio X (DRX) 

 

A difração de raios-X pela técnica de pó permite uma avaliação do retículo cristalino. O 

difratograma obtido depende da estrutura do cristal, que por sua vez é determinada por fatores 

como: tipo de retículo, classe do cristal, parâmetros de cela unitária e a distribuição dos vários 

tipos de íons, moléculas que estão na cela. O número de reflexões e posição destas, em termos 

da posição angular (2θ) ou distância interplanar (d) e o perfil do difratograma dependem dos 

fatores citados anteriormente e do comprimento de onda dos raios X aplicado na amostra para 

a coleta dos dados. Já a intensidade do pico depende dos tipos de átomos presentes e suas 

respectivas posições e do tempo de exposição da amostra aos raios X. 

Para estimar a média do diâmetro das partículas foi usada a equação de Scherrer 

(Equação 03) descrita abaixo: 

 

𝐷 = 𝑘 ∙ 𝜆
𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃⁄            (03) 

 

Onde: 

D = diâmetro médio das partículas em Ângstrons (Å); 

k= constante que depende do formato da partícula (0,89); 

λ= comprimento de onda de radiação usado (Cu =1,5418Å); 

β = largura a meia altura do pico difratado da amostra em radianos; 
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θ = ângulo de Bragg (metade do ângulo entre o feixe difratado e o feixe original). 

 

A distância interplanar pode ser calculada usando a lei de Bragg e a equação de Paul 

Scherrer (Equação 04). A distância interplanar pode ser calculada pela equação: 

 

𝑑 = 𝜆
2𝑠𝑒𝑛(𝜃)⁄           (04) 

 

Onde: 

d = distância interplanar em Ângstrons (Å); 

λ= comprimento de onda de radiação usado (Cu =1,5418Å); 

θ = ângulo de Bragg (ângulo 2θ observado no difratograma). 

 

O número médio de camadas (Equação 05) pode ser calculado dividindo a equação (03) 

por (04): 

 

𝑁𝐶 = 𝐷
𝑑⁄            (05) 

 

As análises de Difração de Raios (DRX) foram realizadas no Laboratório de 

Caracterização de Materiais do Departamento de Física/UFRN em um Difratômetro Universal 

de raios-X: Rigaku, modelo Miniflex II, com radiação de cobre (CuKY = 1,54178 A), com 

potência de 30 kV e corrente de 30 mA, faixa de varredura de 10° < 2θ < 90°, com passo 

varredura 0,01° e velocidade de 15°/minutos. 

 

4.3.2.3 Espectroscopia de Absorção UV-vis 

 

A espectroscopia de absorção UV-vis foi realizada em Laboratório de Espectroscopia 

Molecular do Departamento de Química da UFRN nas amostras de MWCNT. Foram 

preparadas soluções aquosas com MWCNTC, MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ, com 

concentração de 0,1 mg/ml, e registrados em cubetas de 1cm de quartzo na região uv-visível. 

A visualização do espectro foi executada com taxa de varredura de 60 nm/min, na faixa de 

comprimento de onda (λ) de 190-700 nm, por meio do equipamento UV-vis Specord 2010 plus 

de marca analytikjena. 
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4.3.2.4 Espectroscopia Raman 

 

A espectroscopia Raman é uma técnica de espalhamento inelástico de luz, sendo uma 

das principais técnicas para obtenção de informações eletrônicas e estruturais de materiais. Esta 

técnica, não destrutiva e rápida, é amplamente utilizada no estudo de materiais baseados em 

carbono e, no caso dos nanotubos de carbono, nos fornece informações sobre sua estrutura 

atômica, eletrônica, bem como informações relevantes sobre defeitos, deformações, 

transferência de carga, entre outros. 

A espectroscopia Raman foi empregada para obtenção de informações quanto aos 

grupamentos químicos presentes nos nanotubos de carbonos antes e após o processo de 

funcionalização.  

As análises de espectros Raman foram realizadas no MACKGRAPHE, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie/SP. Para a obtenção dos espectros, utilizou-se o espectrofotômetro 

Witec UHTS 300, aplicando um laser He-Ne (comprimento de onda de 532nm, e potência de 

1,5 mW). Para as análises, foi utilizada uma lente objetiva de 100x, sendo realizada em três 

regiões distintas da amostra dos nanotubos de carbono. 

 

4.3.2.5 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) foi 

realizada no Laboratório de Caracterização de Materiais – DEMat/ UFRN. Os espectros na 

região do infravermelho do colágeno de tilápia e o colágeno parcialmente hidrolisado foram 

obtidos a partir de um espectrofotômetro modelo FTLA 2000-120 da marca ABB-BOMEM, na 

região de 4000 a 400 cm-1, no modo ATR. O objetivo desta análise foi de conhecer os grupos 

funcionais presentes no material. 

 

4.3.2.6 Estudo da estabilidade da dispersão (Potencial Zeta) 

 

As medidas do potencial Zeta foram realizadas no Laboratório do Núcleo de Pesquisas 

de Engenharia Química – NUPEQ/ UFRN. As análises foram realizadas no equipamento Zeta 

Plus Analyser Brookhaven Instruments Corporation (Figura 27). O potencial Zeta foi 

determinado pela média de 10 ciclos por ensaio em cubetas de plástico (10 mm de percurso) 

com as amostras numa concentração de 0,01% m/m em água destilada. Os experimentos foram 

conduzidos a temperatura de 25°C com os valores de pH ajustados com soluções de HCl e 
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NaOH. As medidas do potencial Zeta tiveram o objetivo de caracterizar o tipo de carga 

superficial e calcular seu ponto isoelétrico.  

 

Figura 27 – Equipamento Zeta Plus. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

As análises do Potencial Zeta foram realizadas nas amostras de nanotubos comerciais e 

nas amostras funcionalizadas, com pH variando de 3 a 10.  

Para a análise do colágeno de tilápia, optou-se pela solubilizaçao em ácido acético 0,5 

mol com uma concentração de 1 mg/mL. A solução foi agitada à temperatura de 50°C por 24 

horas. Foi utilizado ácido acético a 1 mol e hidróxido de sódio a 1mol em uma faixa de pH de 

3 a 10. 

 

4.3.2.7 Estudo da dispersão dos MWCNT em água 

 

Para que ocorra a dispersão de nanotubos de carbono em um solvente é necessário a 

utilização de um ultrassom, pois o mesmo promove a separação dos agregados de tubos unidos 

por interações de van der Waals. 

O estudo da dispersão dos MWCNT (não funcionalizados e funcionalizados) foi 

realizado em água destilada, seguido por meio de um banho de ultrassom conforme a Figura 

28, (ultrasonic cleaner, com voltagem de 110 V e frequência entre 50Hz e 60Hz) por 40 min e 

com 0,05g do material, utilizando como solvente a água destilada. Sendo observado o grau de 

dispersão da solução após 24h e 10 dias de repouso. 
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Figura 28 - Banho em ultrassom. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.3.2.8 Eletroanálise dos MWCNT 

 

Para se obter a relação entre a tensão aplicada (V) e a corrente (i), utilizamos um 

aparelho que aplica tensão sobre um dos contatos, sendo que no outro contato está ligado em 

série um amperímetro para a leitura da corrente, o esquema básico de medida está representado 

na Figura 29 abaixo. 

 

Figura 29 - circuito elétrico para medidas de intensidade de corrente versus tensão (IxV). 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A fonte aplica uma tensão V sobre a amostra e em sequência a corrente i é lida no 

amperímetro (A). Este sistema é ligado a um computador por meio de uma porta serial, onde 

são anotados os valores de tensão e corrente segundo os paramentos desejados.  

Para as medidas do potencial elétrico dos MWCNT (comercial e funcionalizados) foram 

realizadas análises de voltametria cíclica (CV) e a espectroscopia de impedância aplicado 

diretamente no substrato contendo nanotubos. Para efeito de comparação, também foi medido 

o potencial elétrico das placas de cobre inteira e com a interrupção dos contatos. 

 

4.3.2.8.1 Voltametria cíclica (VC) 

 

A técnica de voltametria cíclica foi empregada para avaliar o comportamento e o valor 

da capacitância específica das amostras dos nanotubos de carbono em sua forma comercial e os 
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submetidos a diferentes processos de funcionalização. Também foram realizadas eletroanálise 

nas placas de cobre sem e com interrupção de contato para efeitos de comparação. 

A potência foi calculada a partir da Equação 06. 

 

𝑃 = V. I           (06) 

 

Onde:  

P: potência; 

V: tensão registrada no voltamograma; 

I: corrente registrada no voltamograma. 

 

A Capacitância específica por área foi calculada a partir da equação proposta por Wei 

et al. (2008), que analisaram a capacitância partir das curvas de voltametria cíclica em termos 

da área do eletrodo através da Equação 07. 

 

𝐶𝑒 =
I

𝑣.𝐴
           (07) 

 

Onde:  

Ce: capacitância específica por área; 

I: corrente capacitiva medida; 

v: velocidade de varredura; 

A: área da placa. 

 

4.3.2.8.2 Ciclo de carga e descarga (Cronopotenciometria) 

 

Para avaliar o desempenho capacitivo da superfície de cobre presente na placa de 

fenolite e do aparato com o contato de nanotubos de carbono, as amostras foram submetidas a 

ciclos de carga e descarga. Os ciclos de carga e descarga galvanostáticos foram investigados 

usando a técnica cronopotenciometria cíclica, uma técnica que se aproxima muito das condições 

de uso dos dispositivos de armazenamento e conversão de energia, tais como baterias e 

supercapacitores. Esta técnica permite obter a capacidade de carga específica, densidade de 

potência e ciclabilidade dos materiais avaliados. A técnica consiste em se aplicar uma corrente 

constante na cela eletroquímica registrando-se o potencial. As análises foram conduzidas no 
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limite de -0,25 a 1,25 V com densidade de corrente aplicada de 1 mA.cm2 em ambiente 

climatizado a 24 °C. Os gráficos foram obtidos durante três ciclos para cada amostra.  

A avaliação da capacitância específica por massa foi calculada a partir dos ciclos de 

carga e descarga, de acordo com a Equação (08) proposta por Shah et al. (2009) e Niu et al. 

(2011). 

 

𝐶𝑒 =
I.Δt

(
𝑑v

dt
).𝑚

           (08) 

 

Onde:  

Ce: capacitância específica; 

I: corrente de descarga; 

𝚫t: tempo do ciclo de descarga; 

dV/dt: inclinação da curva de descarga; 

m: massa de nanotubos presente na placa. 

 

A partir das curvas de carga e descarga também é possível calcular a eficiência 

coulombiana, que é um dos parâmetros para avaliar a reversibilidade dos processos que ocorrem 

durante o ciclo de carga e descarga. A eficiência coulombiana foi calculada de acordo com a 

Equação 09. 

 

ῃ =
𝑡𝐷 

𝑡𝐶
 × 100           (09) 

 

Onde:  

ῃ: eficiência coulombiana; 

tD: tempo de descarga; 

tC: tempo de carga. 

 

As análises elétricas foram realizadas no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e 

Aplicada (LEAA) do Instituto de Química da UFRN, em um equipamento denominado de 

Potenciostato/ Galvanostato AUTOLAB PGSTAT302N acoplado a um computador e 

controlado pelo software de aquisição de dados NOVA 1.8 da Metrohm (Figura 30).  
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Foram realizadas técnicas de voltametria cíclica (CV) na faixa de potencial de -0,25V a 

1,25V, com de velocidade de varredura 50mV/s, durante 3 ciclos. A espectroscopia de 

impedância (EI) foi realizada em uma faixa de frequência de 100KHz a 10mHz e amplitude de 

5mV.  

 

Figura 30 - Potenciostato/ Galvanostato AUTOLAB PGSTAT302N. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.3.2.8.3 Processo de construção do dispositivo para a realização de leituras dos MWCNT 

 

O dispositivo onde será depositado os nanotubos para a realização das leituras elétricas 

é de extrema importância para que se tenha total controle do processo, pois isso pode influenciar 

diretamente nos resultados obtidos. Para a base do dispositivo, foi adquirido uma placa de 

fenolite lisa medindo 250 x 150mm, conforme Figura 31. 

 

Figura 31 – Placa de fenolite. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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4.3.2.8.4 Capacitor de placas paralelas 

 

O Capacitor de Placas Paralelas é composto por duas placas condutoras paralelas ou 

eletrodos (também chamadas de Armaduras) separadas por um material dielétrico de espessura 

uniforme. As placas condutoras podem ser de qualquer material que possua boa condutividade 

de eletricidade. Os materiais mais utilizados são o alumínio e o cobre. Para a separação do 

contato elétrico, a placa foi cortada em dimensões de 20x50mm, após esta etapa a cobertura de 

cobre foi interrompida na linha central por uma mini retífica, originalizando sulcos (aberturas 

nas placas) conforme o esquema da Figura 32. 

 

Figura 32 – Esquema de confecção do aparato para as medidas elétricas. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A preparação das amostras na placa de fenolite requereu inicialmente uma limpeza 

superficial, com o intuito de remover óxidos que se formam espontaneamente na superfície do 

cobre. Em seguida as placas foram submetidas a um banho de ultrassom com álcool isopropílico 

por 10 minutos, e depois lavadas com água destilada e secas em estufa.  

 

4.3.2.8.5 Preparação da pasta de MWCNT 

 

Para preparar a pasta de nanotubos foi utilizado 30% de quitosana para 70% de 

MWCNT. Para que a aglutinação e a dispersão ocorressem mais rápido a mistura foi sonicada 

por 15 minutos e em seguida a mistura foi distribuída em toda a extremidade da abertura da 

placa. Todas as amostras foram secas em estufa a 50ºC por 1 hora. 
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4.3.2.8.6 Determinação da massa de cobre presente na placa de fenolite 

 

Para mensurar a capacitância específica por massa dos MWCNT se fez necessário 

determinar a massa do cobre na placa de fenolite, A massa de cobre foi obtida através da 

corrosão utilizando percloreto de ferro (Figura 33) e depois realizando as devidas pesagens. 

 

Figura 33 - Preparo para corrosão do cobre presente na placa de fenolite. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

4.3.2.9 Estudo das propriedades magnéticas dos MWCNT 

 

Os estudos das propriedades magnéticas foram realizados no Laboratório de 

Caracterização de Materiais do Departamento de Física/UFRN. Para às caracterizações 

magnéticas dos MWCNT foi usando o Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS - 

do inglês Phyisical Properties Measurements System) - Modelo Dynacool, fabricado pela 

empresa Quantum Design. Foram obtidas medidas das propriedades de magnetização em 

função do campo aplicado, nos processos ZFC (Zero Field Cooling) e FC (Field Cooling) no 

intervalo de temperatura entre 5 e 300 K e com aplicação de um campo magnético de 200 Oe.  

De acordo com Bohra et al. (2009), o estudo de nanomateriais magnéticos geralmente 

baseia-se nas curvas de ZFC e FC, nas quais a magnetização é medida em função da variação 

de temperatura, mantendo o campo magnético em um valor constante e baixo. Para a obtenção 

da curva ZFC a amostra é resfriada sem a aplicação de campo magnético, inicia-se então o 

aquecimento da amostra e o campo magnético é aplicado. Para a curva FC a amostra é resfriada 

sob ação de campo magnético 
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Um experimento comum para o estudo das propriedades magnéticas de materiais é o 

ciclo de histerese. A Figura 34 mostra uma representação do ciclo de histerese para um material 

ferromagnético.  

 

Figura 34 – Ciclo de histerese para um material magnético. 

 
Fonte: Adaptado de Knobel, 2004. 

 

Em campos inicialmente nulos (Figura 34-A), os domínios magnéticos estão 

distribuídos aleatoriamente no material e o valor de magnetização é zero. O campo é aumentado 

gradativamente (Figura 34, de A para B), a magnetização do material é aumentada e os 

domínios vão ficando alinhados, até o ponto onde o valor de magnetização não mais se altere 

(Figura 34-C). Este ponto corresponde à magnetização de saturação (Ms). Neste caso os 

domínios estão todos alinhados em uma única direção (KNOBEL, 2004). Na direção oposta o 

valor de campo é reduzido até atingir novamente o valor nulo (Figura 34-D). Neste caso, a 

magnetização apresentada pelo material com valor de campo nulo é diferente de zero (Figura 

34-D) e é denominada de magnetização remanente ou remanência (MR).  

Para Cullity et al. (2009), a remanência é o valor de magnetização provocada devido à 

presença de domínios que permanecem alinhados quando o valor do campo magnético é nulo. 

O sentido do campo é, então, invertido e vai sendo aumentado (em módulo). O campo reverso 

necessário para que o valor de magnetização seja nulo novamente é denominado de campo 

coercivo ou coercividade (HC). A coercividade é o valor de campo necessário para 

desmagnetizar o material, ou seja, para fazer com que os domínios magnéticos fiquem de forma 

aleatória novamente (Figura 34-E). O campo continua sendo aumentado (Figura 34, de E para 
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F) até novamente o material alcançar a magnetização no sentido inverso (Figura 34 G). O campo 

posteriormente é reduzido e invertido até fechar o ciclo. 

 

4.3.2.10 Ensaio de citotoxicidade nos MWCNT 

 

O ensaio de citotoxicidade tem como objetivo detectar o potencial de um material ou 

dispositivo em produzir efeitos letais ou subletais em sistemas biológicos a nível celular. Este 

ensaio deve ser aplicado a todas as categorias de biomateriais. Neste trabalho foi utilizado o 

ensaio por Método Direto (MTT), pelo método colorimétrico da Resazurina (Alamar Blue®) 

onde uma determinada quantidade do material é colocada diretamente sobre uma monocamada 

de cultura de células recoberta por meio de cultura. A liberação de substâncias tóxicas pelo 

material pode lesar as células ou reduzir a taxa de crescimento celular da cultura. 

Com o objetivo de avaliar a toxicidade dos nanotubos de carbono, foram realizados 

ensaios de citotoxicidade com células codificadas como J774, denominadas como macrófagos. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Imunoparasitologia do Instituto Gonçalo Muniz 

– Fiocruz/BA. 

As células foram cultivadas em placas de 96 poços, com um número inicial de 1x104 

células por poço, até atingir a confluência. As células foram cultivadas em meio DMEM (do 

inglês: Dulbecco's Modified Eagle's Medium), suplementado com 10% de soro fetal bovino e 

gentamicina. A placa foi incubada por 24 horas a 37 ºC e em atmosfera de 5% de CO2. Após 

aderência das células, foi retirado o meio e adicionado as amostras de MWCNTC, MWCNTFA, 

MWCNTFAQ e MWCNTFQ diluídos em meio DMEM suplementado com 2% de soro fetal 

bovino e 50 μg/mL de gentamicina, nas concentrações de 100, 75, 60, 50, 25 e 5 μg/mL de 

nanotubos. Como controle negativo foi utilizado o Cloreto de pararosanilina (violeta de 

genciana) 20 – 0,31 μL. O Controle positivo (C+) foi composto apenas por células e o meio 

DMEM completo (volume de 100 μL). Todas as amostras foram incubadas por 72 horas a 37 

ºC em atmosfera de 5% de CO2. Todos os testes foram realizados em triplicata com três 

repetições. As leituras das placas foram realizadas em espectrofotômetro (570 e 600 nm). 

 

4.3.2.10.1 Determinação da viabilidade celular 

 

Para as análises quantitativas dos resultados dos ensaios e a determinação do percentual 

de redução do Alamar Blue® foi usada a Equação 10. 
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% 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜𝐴𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 𝐵𝑙𝑢𝑒® =  
𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑅𝐸𝐷

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝑋
       

 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜𝐴𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 𝐵𝑙𝑢𝑒® =  
(𝜀𝑂𝑋)𝜆2𝐴𝜆1− (𝜀𝑂𝑋)𝜆1𝐴𝜆2

(𝜀𝑅𝐸𝐷)𝜆1𝐴′𝜆2− (𝜀𝑅𝐸𝐷)𝜆2𝐴′𝜆1
     (10) 

 

Para calcular a diferença percentual entre a redução das células tratadas e de controle 

em ensaios de citotoxicidade/proliferação, foi utilizada a Equação 11. 

 

(𝜀𝑂𝑋)𝜆2⋅𝐴𝜆1− (𝜀𝑂𝑋)𝜆1⋅𝐴𝜆2   (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜) 

(𝜀𝑂𝑋)𝜆1⋅𝐴°𝜆2− (𝜀𝑂𝑋)𝜆2⋅𝐴°𝜆1 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛ã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)
    (11) 

Onde:  

 

CRED: Concentração de forma reduzida de alamarBlue (RED); 

COX: Forma oxidada de alamarBlue (BLUE); 

εOX: Coeficiente molar de extinção de forma oxidada do alamarBlue (BLUE); 

εRED: Coeficiente molar de extinção de forma reduzida do alamarBlue (RED); 

A: Teste de absorbância; 

A’: Controle de absorbância negativa (O controle negativo deve conter o meio mais 

alamarBlue, mas sem células); 

A°: Absorvência de controle de crescimento positivo; 

λ1: 570nm (540nm deve ser usado também); 

λ2: 600nm (630nm deve ser usado também). 

 

4.3.2.11 Ensaio de adesão celular 

 

Com o objetivo de avaliar a adesão celular nos MWCNT, foram realizados ensaios de 

adesão com células RAW (macrófagos) em MWCNT na forma comercial e funcionalizados por 

diferentes processos nas concentrações de 100, 75, 60, 50, 25 e 5 μg/mL de nanotubos. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose – 

LABMAT/ UFRN. 

As células foram cultivadas em placas de 96 poços em meio DMEM (do inglês: 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium), suplementado com 10% de soro fetal bovino até atingir 

a confluência. A placa foi incubada por 24 horas a 37 ºC e em atmosfera de 5% de CO2. Após 

aderência das células, foi retirado o meio e adicionado as amostras de MWCNTC, MWCNTFA, 
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MWCNTFAQ, MWCNTFQ. Como controle positivo (C+) foi utilizado o fundo da placa e o 

controle negativo (C-) foram as células flutuantes. Todas as amostras foram incubadas por 24 

horas a 37 ºC em atmosfera de 5% de CO2 e após este período as placas foram retiradas para a 

realização das fotografias e as contagens das células aderidas e depois incubadas novamente 

para posteriores observações. O tempo total do ensaio foi de 96h.  

 

4.3.2.12 Fluorescência de Raio X  

 

A técnica de Fluorescência de Raios X (FRX) determina quantitativamente a presença 

de elementos químicos. 

A espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX) foi realizada no Laboratório de 

Caracterização de Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais – DEMat/ UFRN, 

em um equipamento SHIMADZU, modelo EDX-729. 

Esta análise teve por objetivo determinar a composição química dos CNT antes e após 

o processo de funcionalização.  

 

4.3.2.13 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) é muito efetiva na observação da 

morfologia de MWCNT, destacando-se como vantagem sua capacidade de alta resolução, que 

permite distinguir os tipos de nanotubos de carbono (de parede simples, de parede dupla ou 

paredes múltiplas), e se os MWCNT estão em agregados ou não. Para distinguir o número de 

paredes é necessária uma ampliação bastante elevada. De modo geral, a partir das imagens de 

MET é possível identificar a pureza e a qualidade de uma amostra de nanotubos de carbono. 

As análises do MET foram realizadas em equipamento modelo JEM-2100 JEOL, no 

Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução /LabMic, da Universidade Federal 

de Goiás. Está analise apresenta alta resolução e é utilizada para identificar a superfície dos 

MWCNT antes e após o tratamento. As análises foram realizadas com tensão de aceleração de 

300 kV e faixa de ampliação de 50 a 800 mil vezes. Os nanotubos foram dispersos em metanol 

via banho de ultrassom e, uma gota desta solução foi depositada sobre o grid (grelha) de cobre 

de malha de 400 mesh coberto com um filme de carbono e colocado no porta amostra. 
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4.3.2.14 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada no Laboratório de 

Caracterização de Materiais – DEMat/ UFRN. As imagens foram obtidas a partir de um 

microscópio de bancada (modelo TM3000, da marca HITACHI). Para as amostras dos dois 

tipos de colágenos, foi fixada no porta amostra partículas do material por meio de uma fita de 

carbono com dupla face, utilizando uma tensão de 15 kV. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos pelas diferentes técnicas e 

processos realizados para a caracterização dos materiais desenvolvidos na primeira e segunda 

etapa da pesquisa. 

 

5.1 FUNCIONALIZAÇÃO DOS MWCNT 

 

5.1.1 Difratometria de Raios X 

 

A análise de Difração de raios X (DRX) foi realizada nos nanotubos comerciais 

(MWCNTC), nos nanotubos com funcionalização ácida (MWCNTFA), nos nanotubos com 

funcionalização acida e com quitosana (MWCNTFAQ) e nos nanotubos funcionalizados somente 

com quitosana (MWCNTFQ). 

A Figura 35 mostra as difratometrias dos nanotubos comerciais (sem funcionalização) 

e dos nanotubos que passaram por diferentes processos de funcionalização e a Tabela 08 mostra 

os picos de maiores intensidades e seus respetivos ângulos. 

 

Figura 35 – DRX das amostras de nanotubos de carbono. 
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Fonte: Autor, 2017. 
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Tabela 08 – Intensidade e ângulo 2θ obtidos no DRX da Figura 35. 

Amostras Intensidade (a.u) Ângulo 2θ 

MWCNTC 70558,3 25,87 

MWCNTFA 75083,3 25,63 

MWCNTFAQ 99408,3 25,75 

MWCNTFQ 70908,3 25,8 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Quando se observa a sobreposição dos difratogramas das amostras dos MWCNT 

verifica-se que a intensidade do maior pico aumenta quando a amostra passa pelos processos 

de funcionalizações, enquanto o ângulo 2θ tende a diminuir. Isto ocorre porque o processo de 

funcionalização induz alterações químicas e físicas nas características do material (HUH, 

2011). 

Analisando os valores indicados na Tabela 08, com os picos identificados na Figura 34 

nota-se que os nanotubos que não passaram pelo processo de funcionalização possui a menor 

intensidade quando comparado as demais amostras. Também pode ser visualizado que a 

amostra que passou pelo processo de funcionalização ácida e quitosana tem uma maior 

cristalinidade quando comparado com os demais. Este indicativo pode estar relacionado com 

as alterações químicas causadas pela quitosana nas cadeias de carbono. 

A partir da identificação dos picos mais intensos e dos ângulos mostrado na Tabela 08, 

foi possível calcular através das Equações (03), (04) e (05) descritas na seção 4.3.2.2 deste 

trabalho. A partir das referidas equações foi possível estimar respectivamente os diâmetros das 

partículas, as distancias interplanares e os números de camadas (paredes) das amostras dos 

nanotubos de carbono.  

Os resultados obtidos através dos cálculos realizados para as amostras de MWCNT não 

funcionalizados e funcionalizados por diferentes processos estão apresentados na Tabela 09.  

 

Tabela 09 - Resultados DRX para as amostras de MWCNT (Distancia interplanar, número de camadas e 

diâmetro médio). 

Amostra λ k Valor de β 

(Bg) 

corrigido 

(rad) 

2θ D 

(Å) 

d 

(Å) 

Nº de 

camadas 

Diâmetro 

médio dos 

MWCNT 

(nm) 

MWCNTC 1,5418 0,89 0,047612 25,87 28,09 3,53 ~8 e 9 2,80 

MWCNTFA 1,5418 0,89 0,047612 25,63 28,10 3,56 ~7 e 8 2,81 

MWCNTFAQ 1,5418 0,89 0,046554 25,75 28,73 3,55 ~7 e 8 2,87 

MWCNTFQ 1,5418 0,89 0,046554 25,80 28,73 3,54 ~8 e 9 2,87 

Fonte: Autor, 2017. 

 

De acordo com a ficha técnica do fabricante, os nanotubos de múltiplas camadas 

(BAYTUBES® C 150 P) apresentam diâmetro interno menor que 4 nm e número de camadas 



79 

 

 

entre 3 e 15. Os valores obtidos aproximam-se aos divulgados pelos fabricantes o que prova 

que a técnica DRX é muito confiável para estimar medidas experimentais. De acordo com os 

resultados obtidos experimentalmente ainda é possível verificar que o processo de 

funcionalização utilizando quitosana tende a aumentar o diâmetro da partícula. Isto se deve 

possivelmente a inserção de grupos funcionais como carboxila (-COOH), carbonila (-CO), (-

COH) e amina (NH2) na superfície dos MWCNT.  

Analisando a Tabela 09, verifica-se que a distância interplanar aumenta com o processo 

de funcionalização e que os números de camadas permanecem sem alteração. O aumento da 

distância entre os átomos das cadeias de carbono é explicado pela presença de grupos funcionais 

devido aos defeitos estruturais causados pelo processo de funcionalização (HUH, 2011). 

Observa-se ainda que as amostras que apresentam melhores oxidações foram as que passaram 

pela funcionalização ácida e funcionalização ácida + quitosana, pois possuem ângulos 2θ 

menores que os nanotubos de carbono comercial. 

 

5.1.2 Caracterização por Espectroscopia Raman 

 

A Figura 36 proposta por Dresselhaus (2010), destaca os picos presentes em um espectro 

Raman de nanotubos de carbono (MWCNT) entre 100 e 3000 cm-1. As bandas observadas na 

região entre 100 e 500 cm-1 correspondem às vibrações em que todos os átomos do tubo vibram 

em fase na direção radial como se o tubo estivesse respirando, esquema (A) da Figura 36. Estes 

picos são exclusivos dos nanotubos e são chamados de modos de respiração radial ou RBM, 

sigla de Radial Breathing Modes. Entre 600 e 1100 cm-1 aparecem bandas muito fracas 

conhecidas por IFM (Intemediate Frequency Modes). Nas proximidades de 1330 cm-1 encontra-

se uma banda dispersiva conhecida por banda D. Esta banda está presente quando a simetria 

translacional do grafeno é quebrada e é sempre induzida por desordem ou defeitos na rede 

(DRESSELHAUS, 2010). 

De acordo com Dresselhaus (2010), a banda G é oriunda de modos tangenciais à 

superfície do tubo ou à superfície da folha de grafeno. Para o grafeno, os modos associados a 

esta banda são duplamente degenerados e a banda G se apresenta como um único pico em 1580 

cm-1. No caso dos nanotubos, devido à quebra de simetria originada do enrolamento da folha 

de grafeno, a banda G se divide em até seis picos. Dois destes picos são mais intensos e são 

chamados na literatura de bandas G+ e G- (DRESSELHAUS, 2010). Estas bandas são 

relacionadas, para os nanotubos semicondutores, aos modos totalmente simétricos longitudinais 

(LO), paralelos ao eixo do nanotubo, e transversais (TO), perpendiculares ao eixo do tubo, 
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mostrados no esquema (B) da Figura 36. A separação entre estas bandas aumenta à medida que 

o diâmetro do nanotubo diminui. No esquema (C) da Figura 36, pode-se comparar os espectros 

da banda G do grafeno e de nanotubos metálicos e semicondutores.  

 

Figura 36 - Bandas Raman presentes no espectro de MWCNT: Os esquemas (A) e (B) apresentam os 

movimentos dos átomos para o RBM e para a banda G, respectivamente. O esquema (C) mostra a banda G para 

o grafeno e MWCNT semicondutores e metálicos. 

 
Fonte: Adaptado de DRESSELHAUS, 2010. 

 

A banda G’ é o sobretom da banda D e por isto é chamada muitas vezes de banda 2D. 

Ela não depende de desordem na rede para existir e ocorre num processo de tripla ressonância, 

que de acordo com a literatura tem ligação direta com a formação de grupos funcionais. 

De acordo com Gojny (2006), o grau de grafitização avalia a qualidade estrutural dos 

tubos e pode ser calculado a partir da Equação 12: 

 

𝐺 =
𝐼𝐺

𝐼𝐺+ 𝐼𝐷
. 100          (12) 

 

Onde: 

G: grau de grafitização (%); 

IG: intensidade da banda G; 

ID: intensidade da banda D; 

Na Figura 37 são mostrados os espectros Raman dos nanotubos não funcionalizados 

(comercial) e funcionalizados por diferentes processos obtidos nesta pesquisa e na Tabela 10 
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são apresentados os picos de cada amostra e seus respectivos comprimentos de ondas. Nos 

espectros são observados respectivamente as bandas características dos materiais carbonosos, 

bandas D, G e G’. 

 

Figura 37 - Resultados do espectro Raman para nanotubos usados na pesquisa. 
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Tabela 10 – Intensidade e deslocamento Raman dos MWCNT da Figura 37. 

Amostras Banda D 

Deslocamento (cm-1) 

Banda G 

Deslocamento (cm-1) 

Banda G’ 

Deslocamento 

(cm-1) 

MWCNTC 1339,08 1575,22 2672,17 

MWCNTFA 1341,63 1570,26 2667,88 

MWCNTFAQ 1341,63 1575,18 2650,69 

MWCNTFQ 1344,18 1567,79 2676,46 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A estrutura geral do espectro destaca três picos muito distintos, o primeiro na região ao 

redor dos 1330 cm-1, o segundo ao redor dos 1570 cm-1, e o terceiro nas altas frequências ao 

redor dos 2600 cm-1. 

De acordo com Dresselhaus et al. (2007), os modos vibracionais chamados tangenciais 

são responsáveis pela chamada banda G, próxima de 1570 cm-1, que está associada a nanotubos 

perfeitos. A banda D, atribuída à presença de estruturas desordenadas, como MWCNT 

defeituosos e carbono não cristalino, é visualizada por volta de 1330 cm-1. 

A razão entre a intensidade da banda D e G, denominada ID/IG, está relacionada ao grau 

de desordem do nanotubos. Para Flahuaut et al. (2005), um aumento do valor de ID/IG 
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corresponde a uma proporção maior de carbonos sp3, que é geralmente atribuída a presença de 

mais defeitos estruturais. A banda G’ está relacionada a vibração de alongamento C-H, onde 

tem-se uma intensidade do pico de 2600 cm-1, e uma diminuição relativa (IG’/IG). 

A razão das áreas integradas das bandas D e G no espectro Raman tem sido amplamente 

utilizada como uma medida da qualidade de grafitização de uma amostra e, portanto, na 

qualidade dos MWCNT (DRESSELHAUS et al., 2007). 

Observando os espectros Raman mostrados na Figura 36 e seus respectivos valores de 

deslocamentos apresentados na Tabela 10. A partir do conhecimento dos valores do 

deslocamento é possível obter a razão de intensidade ID/IG de cada amostra e avaliar o 

comportamento da funcionalização dos nanotubos conhecendo o percentual de desordem.  

A Tabela 11 apresenta a relação entre as intensidades das bandas ID/IG , IG’/IG e o grau 

de grafitização. 

 

Tabela 11 - Relação entre a Intensidade das bandas D e G, obtidas a partir do espectro Raman. 

Amostra Posição banda 

D (cm-1) 

Posição banda 

G (cm-1) 

ID/IG IG’/IG Grau de 

Grafitização 

(%) 

MWCNTC 1339,08 1575,22 1,02 0,96 49,63 

MWCNTFA 1341,63 1570,26 1,03 0,92 49,30 

MWCNTFAQ 1341,63 1575,22 1,03 0,92 49,21 

MWCNTFQ 1344,18 1567,79 1,02 0,96 46,62 

Fonte: Autor, 2017. 

 

De acordo com Dresselhaus et al. (2007), uma menor razão D/G é consistente com 

menor número de defeitos em materiais carbonosos do tipo sp2. A maior razão D/G pode ser 

observada nas amostras MWCNT FA (1,03) e MWCNT FAQ (1,03). Comparando os valores da 

razão ID/IG de MWCNT funcionalizados (MWCNTFA e MWCNTFAQ) e não funcionalizados, 

observa-se que após a funcionalização, os valores desta razão aumentam, conforme esperado. 

A oxidação dos nanotubos quebra algumas de suas ligações e insere grupos químicos que 

podem ser interpretados como defeitos de estrutura.  

Comparando os tipos de funcionalizações, todos os processos realizados apresentaram 

pequenas mudanças na intensidade da banda D, o que pode indicar menos defeitos na estrutura 

dos nanotubos, pois as bandas do espectro Raman do carbono oxidado são discretamente 

diferentes do carbono cristalino (DRESSELHAUS et al. 2007). Como já mostrado no DRX, 

estes defeitos são devido à presença de grupos funcionais. Outro ponto relevante é que na banda 

G, os picos ficam entre 1560 e 1575, indicando que mesmo após o processo de funcionalização 

(com ácido, ácido e quitosana e quitosana) os nanotubos continuam com excelentes qualidades. 



83 

 

 

O Raman pode também distinguir entre MWCNT metálicos e semicondutores. Nos 

espectros mostrados na Figura 36 não é observado pico (ombro) centrado em 1575 cm-1 o que 

pode ser atribuído à grande presença de MWCNT semicondutores (DRESSELHAUS et al. 

2007).  

Analisando os valores da banda IG’/IG, observa-se que o processo de funcionalização 

ácida + quitosana provocou um acréscimo de 5cm-1 comparado com os nanotubos que passaram 

somente pelo processo de funcionalização ácida, o que neste caso pode está associado ao 

aumento discreto de nanotubos metálicos, o que prova que o uso da quitosana pode ter 

interferido em sua estrutura ou quiralidade (FLAHUAUT et al, 2005).  

Para os nanotubos que foram funcionalizados somente com a quitosana, percebe-se um 

aumento nos picos da banda D, quando comparados aos nanotubos sem funcionalização. A 

banda G’ apresentou um pequeno aumento 2676 cm-1 com Razão de intensidade (IG’/IG) igual 

0,96, o que não o torna característico da funcionalização covalente. De acordo com Feng et al. 

(2012) e conforme comparações realizadas os aumentos da banda D indica a forte interação 

entre os nanotubos e a quitosana, sendo esta responsável pelo aumento de energia necessária 

para a alteração das bandas Raman em frequências mais elevadas. 

Comparando os resultados as razões de ID/IG e IG’ /IG dos MWCNTC e o MWCNTFQ é 

observada que os valores obtidos são os mesmos. 

Outro aspecto importante observado em todas as amostras da Tabela 10 e 11 é que as 

bandas D apresentam maiores intensidades do que a banda G. Stobinski et al. (2010), explica 

que a relação entre as intensidades das bandas D e G (ID/IG) é modificada quando os nanotubos 

de carbono são tratados com agentes químicos que promovem a sua oxidação. Isso se deve ao 

aumento do grau de desordem dos MWCNT devido a estes tratamentos que promovem a 

quebra, o rompimento das paredes e extremidades (refletido no aumento da intensidade da 

banda D e redução da intensidade da banda G). Estas alterações nas bandas podem ser atribuídas 

ao aumento do número de átomos de carbono com hibridização sp3 no material, mas a redução 

da intensidade da banda G indica alterações na estrutura eletrônica dos MWCNT como 

consequência, por exemplo, pode existir diferentes quantidade de grupos funcionais presentes 

nas paredes e extremidades dos tubos. 

Quanto ao grau de grafitização, todos os valores calculados experimentalmente 

aproximam-se de 50%, havendo uma diminuição de acordo com o processo de funcionalização 

que as amostras são submetidas. Isto é explicado pelo aumento do número de defeitos causados 

após o processo de funcionalização. De acordo com Dresselhaus et al. (2007), estes valores são 
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esperados, pois os nanotubos produzidos por CVD e as temperaturas praticadas neste processo 

de síntese não permitem o crescimento de nanotubos bem grafitizados. 

 

5.1.3 Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

A Tabela 12 apresenta os teores de carbono obtidos por FRX para os nanotubos 

utilizados neste trabalho e de uma maneira indireta fornecem uma medida de sua pureza. 

 

Tabela 12 - Teor de carbono dos nanotubos de carbono comercial e funcionalizados. 

AMOSTRA % Fe2O3 % SiO2 TEOR DE CARBONO 

(% EM MASSA) 

MWCNTC 1,842 0,202 97,95 

MWCNTFA 1,136 2,137 96,72 

MWCNTFAQ 1,353 - 98,64 

MWCNTFQ - - 100 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Os resultados observados na Tabela 12 mostram que os materiais apresentam um 

elevado grau de pureza e que está de acordo com a ficha técnica do material. Foi detectada a 

presença de baixos teores de Fe2O3 e SiO2 que provavelmente são o resíduo do catalisador 

utilizado pelo fabricante na síntese dos nanotubos de carbono. É importante observar que os 

tratamentos químicos realizados em meio ácido/ácido com quitosana diminuíram, mas não 

removeram o catalisador residual. Observa-se ainda que no caso dos MWCNTFA, o percentual 

de SiO2 aumenta em relação aos MWCNTC (sem funcionalização), enquanto o percentual de 

ferro diminui. Pode-se observar também que os MWCNTFAQ não apresentaram SiO2 após 

passar pelos dois processos de funcionalização. Analisando os MWCNTFQ, observa-se que o 

processo de funcionalização somente com a quitosana remove maiores quantidades de 

catalisadores, no entanto o tipo de funcionalização escolhida vai depender do tipo de aplicação 

final do material. 

 

5.1.4 Análise Termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica aliada a outras técnicas neste trabalho é muito importante 

para a avaliação da formação dos grupos carboxílicos nos processos de funcionalização. 

Através do TG, podemos avaliar a superfície dos MWCNT oxidados e o teor de resíduos 

carbonáceos (carbono amorfo) e grupos oxigenados superficiais, que de acordo com Bom et al. 

(2002), estes materiais são decompostos em temperaturas inferiores a 400º C. 
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A Figura 38 apresenta a análise termogravimétrica dos MWCNT submetidos a 

diferentes processos de funcionalização, comparada com os MWCNTC não funcionalizados e a 

Tabela 13 mostra o percentual de perda de massa das amostras dos nanotubos. 

 

Figura 38 - Análise termogravimétrica dos MWCNT não funcionalizados e com diferentes processos de 

funcionalização. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Tabela 13 - Porcentagem de perda de massa de MWCNT (valores experimentais). 

AMOSTRA INTERVALO DE TEMPERATURA º C % PERDA DE MASSA 

MWCNTC 102,1 – 956,6 9,2 

MWCNTFA 75,2 – 932,7 13 

MWCNTFAQ 174,8 – 932,7 8,6 

MWCNTFQ 446,3 – 978,4 7 

Fonte: Autor 2017. 

 

Analisando a Figura 38, observa-se que os MWCNT funcionalizados com ácidos 

começam a se decompor antes dos não funcionalizados. De acordo com Meyyappan e Han 

(2011) a primeira perda de massa dos nanotubos funcionalizados com ácidos a 75ºC está 

associada a umidade presente na amostra, no caso da perda a 230ºC está associada à 

decomposição de grupos carboxílicos enxertados na superfície do tubo. Nas amostras 

funcionalizadas com ácido e quitosana é observada que a primeira perda de massa ocorre a uma 

temperatura mais alta quando comparada com as amostras funcionalizadas com ácido. A perda 

de massa a 230ºC para as amostras funcionalizadas com ácido e quitosana deve-se a presença 

de grupos carboxílicos promovido pela funcionalização ácida. No caso dos nanotubos 
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funcionalizados somente com quitosana a perda de massa durante o segundo estágio ocorre em 

temperaturas mais elevadas, em torno de 480ºC. De acordo com Moura et al. (2008), a presença 

de nanopartículas de quitosana na superfície dos tubos podem estar contribuindo para uma 

maior estabilidade térmica. 

Conforme já observado nas análises de DRX e Raman os grupos funcionais (COOH e 

OH) introduzidos nas paredes dos tubos após a funcionalização ácida, provocam defeitos que 

de certa forma aumentam a distância interatômica e consequentemente diminuem a estabilidade 

térmica. Os resultados obtidos nas análises termogravimétricas estão coerentes com os 

resultados obtidos pela espectroscopia Raman. A indicação na análise de TG de uma 

decomposição precipitada dos MWCNT funcionalizados concorda com o aumento da taxa ID/IG 

para as mesmas amostras. A inserção de grupos funcionais aumenta o número de defeitos na 

estrutura, aumentando em decorrência os valores de I D/IG, além de acelerar a decomposição 

dos MWCNT. 

 

5.1.5 Espectroscopia de Absorção de UV-Vis de Nanotubos de Carbono 

 

A Espectroscopia UV-Vis é uma das principais técnicas de absorção utilizada para a 

caracterização do carbono oxidado. Os nanotubos de carbono apresentam absorção em 230 nm. 

De acordo com Luo (2011), esta absorção corresponde às transições π-π* das ligações dos anéis 

aromáticos C=C. 

A Figura 39 mostra a influência dos diferentes tipos de funcionalização para o espectro 

UV-Vis dos nanotubos de carbono.  

Analisando a Figura 39, observa-se que o espectro obtido para MWCNTC sem 

funcionalização e funcionalizados somente com quitosana MWCNTFQ não revelam nenhum 

pico de absorção entre 200-700nm. Porém, para a dispersão aquosa contendo os nanotubos 

funcionalizados com ácido (MWCNTFA) e funcionalização ácida com quitosana (MWCNTFAQ), 

apresentam respectivamente, a formação de um pico de absorção em aproximadamente 250 nm. 

De acordo com Jiang et al (2003), os picos de absorção entre 250 e 300 nm para nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas funcionalizados com ácido, revela que o processo de 

funcionalização química com grupos carboxílicos foi realizado com êxito. 
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Figura 39 – Espectroscopia de absorção de UV-vis dos MWCNT. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Para Yadav et al (2009), os elétrons (π) presentes no orbital molecular dos átomos de 

carbono dos nanotubos participam da formação da nova ligação com os grupos carboxilas. O 

pico de absorção a aproximadamente 280nm observado através do UV-Vis, nos MWCNTFA e 

MWCNTFAQ, para os nanotubos carboxilados indicam a transição n π* de um par de elétrons 

não-ligantes da ligação –C=O dos grupos carboxílicos (-COOH) inseridos nas superfícies dos 

nanotubos. 

 

5.1.6 Estudo da dispersão de nanotubos de carbono em água 

 

Na Figura 40 pode-se observar soluções contendo nanotubos de carbono. As amostras 

1, 2, 3 e 4 contém respectivamente MWCNTC, MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ. 

Ao analisar a sequência das fotografias apresentadas na Figura 40, percebe-se que todas 

a amostras de MWCNT foram dispersos em água pela ultrasonificação, fato evidenciado pela 

cor escura da suspensão. Ao observar as suspensões após 24h, verifica-se que a solução 

correspondente aos nanotubos de carbono comerciais estão quase que completamente 

sedimentados. Essa sedimentação fica mais evidenciada com o aumento do tempo de repouso 

dos erlenmeyer contendo os nanotubos não funcionalizados. Nos erlenmeyer contendo os 

MWCNT funcionalizados com ácido, houve a dispersão dos nanotubos a qual permaneceu 

estável mesmo após 10 dias de repouso. Shen et al. (2007) observou que a funcionalização 
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aumentou a dispersão de MWCNT em meio aquoso, a exemplo deste trabalho. Com isto, 

observando as demais análises realizadas, pode-se concluir que ocorreu alguma modificação 

química na superfície dos nanotubos de carbono relacionada com a formação de grupos 

carboxílicos em sítios defeituosos (paredes ou pontas) dos nanotubos funcionalizados. 

 

Figura 40 - Rota do estudo da dispersão dos nanotubos em água. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

De acordo Kotz e Treichel (2002), A dispersão dos nanotubos funcionalizados em água 

forma um colóide hidrofílico, no qual os mesmos são atraídos fortemente pelas moléculas de 

água. Os grupos polares (-OH e -COOH) presentes na superfície dos nanotubos oxidados 

formam ligações de hidrogênio com as moléculas de água estabilizando o colóide e, por 

consequência, reduzindo a sedimentação dos MWCNT. A precipitação pode ser acelerada pela 

adição de compostos iônicos, particularmente os ácidos. Como relatado na literatura, a oxidação 

química dos nanotubos induz a formação de uma superfície carregada negativamente, 

principalmente devido à ionização dos grupos ácidos superficiais (carboxilatos). A repulsão 

eletrostática promove um aumento da estabilidade da dispersão coloidal (KOTZ; TREICHEL, 

2002). 

  



89 

 

 

5.1.7 Potencial Zeta dos MWCNT 

 

A Figura 41 mostra os resultados da análise do potencial zeta realizados com nanotubos 

de carbono comerciais.  

 

Figura 41 – Potencial zeta dos nanotubos de carbono comercial. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 41, pode-se perceber que para todas as faixas de pH o potencial 

zeta dos nanotubos de carbono na forma comercial encontra-se com as cargas em equilíbrio 

apresentando quatro pontos isoelétricos, o que indica que as suspensões de nanotubos 

apresentaram-se instáveis para a maior parte da faixa de pH testada.  

A Figura 42 mostra os resultados da análise do potencial zeta realizados com nanotubos 

de carbono funcionalizados com ácidos. 

 

Figura 42 – Potencial zeta dos nanotubos de carbono funcionalizados com ácidos. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Analisando a Figura 42 observa-se que os maiores potenciais zeta são para os pHs mais 

ácidos, e na medida em que o pH se desloca para medidas mais básicas, as cargas das moléculas 

vão atingindo o estado de equilíbrio.  

A Figura 43 mostra os resultados da análise do potencial zeta realizados com nanotubos 

de carbono funcionalizados com ácidos e quitosana.  

 

Figura 43 – Potencial zeta dos nanotubos de carbono funcionalizados com ácidos e quitosana. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 43 percebe-se que quanto mais ácido for o meio, maior será a 

presença de cargas do mesmo sinal, que consequentemente, irão se repelir mantendo o material 

em suspensão. O ponto isoelétrico dos MWCNT funcionalizados com ácidos e quitosana 

apresenta aproximadamente pH igual a 8.2, momento em que a curva cruza o potencial zeta de 

valor igual a zero.  

A Figura 44 mostra os resultados da análise do potencial zeta realizados com nanotubos 

de carbono funcionalizados somente com a com quitosana. 

 

Figura 44 – Potencial zeta dos nanotubos de carbono funcionalizados com quitosana. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Analisando o comportamento isoelétrico das amostras de nanotubos de carbono 

funcionalizados com quitosana, percebe-se que de acordo com a Figura 44, quanto mais ácido 

for o pH maior será o potencial zeta. Então este potencial mais elevado confere mais 

estabilidade e as partículas presentes na solução irá resistir a agregação. 

Para os pHs alcalinos, o potencial zeta diminui de acordo com o deslocamento para pHs 

mais básicos, o que pode levar a uma possível coagulação das partículas, ou seja, os nanotubos 

quando em solução perde a fluidez. A Tabela 14 mostra os valores de potencial Zeta para 

coloides que tendem a coagular (ASTM D 4187-82, 1985; SINCERO; SINCERO, 2003). 

Observando a Tabela 14, pode-se afirmar que o material analisado em diferentes 

condições de pH indica que tratar-se de uma dispersão estável.  

 

Tabela 14 - Estabilidade das soluções a respeito dos valores de potencial Zeta. 

POTENCIAL ZETA (mV) ESTABILIDADE 

0 a ±5 Rápida coagulação 

De ±10 a ±30 Instabilidade incipiente 

De ±30 a ±40 Estabilidade moderada 

De ±40 a ±60 Boa estabilidade 

> ±61 Estabilidade excelente 

Fonte: Sincero; Sincero, 2003. 

 

A Figura 45 mostra o potencial zeta de todas as amostras em função do pH. Analisando 

o gráfico percebe-se que as suspensões de nanotubos apresentaram-se estáveis para a maior 

parte das faixas de pHs ácidos. Somente as amostras dos nanotubos de carbono comercial, se 

manteve instável para todas as faixas de pHs, indicando quatro pontos isoelétricos. 

 

Figura 45– Potencial Zeta e pH das amostras de nanotubos de carbono para aplicações biológicas. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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É importante ainda enfatizar na Figura 45, que existe um pH ótimo para as aplicações 

biológicas, sendo assim, o pH destacado no gráfico de 7.4 indica o ponto apropriado para que 

os biomateriais sejam biocompatíveis com o pH do corpo humano. 

A Tabela 15 mostra o pH para as aplicações biológicas em função dos potenciais zetas 

das amostras de nanotubos de carbono sem funcionalização e funcionalizados por diferentes 

processos. 

 

Tabela 15 - Valores de potencial Zeta para as amostras de MWCNT. 

AMOSTRA pH BIOLÓGICO POTENCIAL ZETA 

(Mv) 

MWCNTC 7.6 -4 

MWCNTFA 7.6 7,1 

MWCNTFAQ 7.6 8,2 

MWCNTFQ 7.6 8 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando os resultados do potencial zeta para aplicações biológicas, verificamos que 

para as amostras de nanotubos comerciais o potencial de mobilidade das partículas foi de -4 

mV. Este valor, de acordo com a Tabela 14, está na faixa de 0 a ±5, o que poderá resultar em 

aglomeração dos nanotubos quando solubilizados em água. Já as amostras de nanotubos 

funcionalizados com ácidos, funcionalizados com ácido e quitosana e funcionalizados somente 

com quitosana, tiveram potenciais zetas para aplicações biológicas respectivamente de 7,1 mV, 

8,2 e 8 mV. Observando os resultados e comparando com a Tabela 14 verificamos que ocorre 

uma melhora do potencial bem acima da condição isoelétrica, quando comparado com os 

nanotubos comerciais, pois dentro da faixa destacada pela norma ASTM D 4187-82, o processo 

pode ser otimizado e aprimorado para que se fixe na faixa de ±10 a ±30 quando trabalhados 

com soluções coloidais para aplicações biológicas. 

 

5.1.8 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As imagens obtidas por MET para MWCNT mostram quatro tipologias: nanotubos de 

múltiplas camadas comercial (MWCNTC), nanotubos com funcionalização ácida (MWCNTFA), 

nanotubos de múltiplas camadas com funcionalização ácida + quitosana (MWCNTFAQ) e 

nanotubos funcionalizados somente com quitosana (MWCNTFQ). 

As Figura 46, 47 e 48 mostram as imagens de microscopia via MET de nanotubos de 

carbono comercial. 
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Figura 46 - Imagem via MET de MWCNTC com 200 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 47 - Imagem via MET de MWCNTC com 100 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 48 - Imagem via MET de MWCNTC com 10 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Observando a Figura 46 é possível visualizar a alta flexibilidade dos nanotubos de 

carbono na solução de metanol. Na Figura 47 verifica-se a presença de resíduos de catalizadores 

na superfície dos nanotubos. A partir da Figura 48 foi possível calcular por estimativa, 

utilizando o software ImageJ® a distância entre as camadas (paredes) dos nanotubos. De acordo 

com as contagens realizadas na Figura 48, para a gota de solução de metanol com MWCNTC a 

distância média entre as paredes foi 3,2 Ângstrons e o número de camadas foi de 12, possuindo 

um diâmetro interno de 3,67 nm e externo de 10,43 nm. 

As Figura 49, 50 e 51 mostram as imagens de microscopia via MET de nanotubos de 

carbono funcionalizados com ácidos. 

 

Figura 49 - Imagem via MET de MWCNTFA com 200 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 50 - Imagem via MET de MWCNTFA com 100 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 51 - Imagem via MET de MWCNTFA com 10 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Observando a Figura 49 e comparando com a Figura 45 verifica-se que os resíduos de 

catalizadores foram removidos através do tratamento com HCl (purificação) e que as 

extremidades dos tubos se encontram abertas conforme esperado (resultado do processo de 

funcionalização com ácidos). Na Figura 50 verifica-se a existência de irregularidades na 

superfície dos tubos, supostamente decorrente da presença de grupos funcionais inseridos nas 

paredes dos nanotubos. A Figura 51 mostra o resultado por estimativa da distância entre as 

paredes das amostras funcionalizadas com ácidos, cujo valor foi de 3,3 Ângstrons e o número 

de camadas foi de 11. O diâmetro interno para a Figura 51 foi de 3,54 nm e externo de 12,21 

nm. 

As Figura 52, 53 e 54 mostram as imagens de microscopia via MET de nanotubos de 

carbono funcionalizados com ácidos e com quitosana. 

 

Figura 52 - Imagem via MET de MWCNTFAQ com 200 nm. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 53 - Imagem via MET de MWCNTFAQ com 100 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 54 - Imagem via MET de MWCNTFAQ com 10 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 52, verifica-se que existe certa uniformidade na superfície das 

paredes do tubo e a presença de extremidades abertas. Na Figura 53 é visualizado uma leve 

diminuição dos danos devido à aderência da quitosana na superfície dos nanotubos. Na Figura 

54 observa-se certa quantidade de rupturas no número de paredes do material. Estas rupturas 

seguidas da diminuição dos números de paredes podem ter sido provocadas pelo processo de 

ultrassonificação, pois o material ganha propriedades para se unir a outros materiais, mas ao 

mesmo tempo perde suas especificidades. Ainda na Figura 54, é possível quantificar a distância 

entre as paredes do tubo, com valor médio de 3,3 Ângstrons tendo 15 camadas de distribuição, 

possuindo um diâmetro interno de 3,76 nm e externo de 10,80 nm. 

As Figura 55, 56 e 57 mostram as imagens de microscopia via MET de nanotubos de 

carbono funcionalizados com quitosana. 
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Figura 55 - Imagem via MET de MWCNTFQ com 200 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 56 - Imagem via MET de MWCNTFQ com 100 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 57 - Imagem via MET de MWCNTFQ com 10 nm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Nas Figuras 55 e 56 pode-se visualizar as extremidades abertas nas paredes dos tubos e 

uma certa uniformidade devido a adesão da quitosana depositada nas superfícies dos tubos.  

A Figura 56 mostra a superfície das paredes dos nanotubos de carbono funcionalizados 

com quitosana. Analisando a imagem pode ser visualizado os defeitos nas paredes dos tubos, 

possivelmente provocados pela inserção de grupos funcionais NH2 oriundos da quitosana e 

também pela esfoliação devido ao uso do ultrassom.  Na Figura 57, é possível quantificar a 

distância entre as paredes do tubo, com valor médio de 3,3 Ângstrons tendo 12 camadas de 

distribuição, possuindo um diâmetro interno de 4,01 nm e externo de 13,16 nm. 

 

5.1.9 Eletroanálise dos MWCNT 

 

Na Figura 58 pode ser visualizado o esquema de preparação das amostras para as 

medidas elétricas realizadas neste trabalho. Foram usadas pastas de nanotubos de carbono de 

múltiplas camadas na forma comercial e funcionalizados por diferentes processos para reativar 

os contatos de cobre. 

 

Figura 58 – Esquema da preparação da amostra para as medidas elétricas. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Como o objetivo da análise foi o de conhecer o potencial elétrico dos nanotubos, não 

foi utilizado nenhum tipo de solução, sendo todas as análises realizadas conforme ilustrado na 

Figura 59. 

 

Figura 59 – Placa de fenolite revestida de cobre com contato de MWCNT. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A sequência da Figura 60 mostram as imagens reais das placas seguida das fotos obtidas 

no microscópio óptico. 
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Figura 60 - Imagens e fotografias ópticas das placas de fenolite 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A sequência da Figura 60 (A - D) mostra a placa de fenolite recoberta com cobre, 

seguida logo abaixo da fotografia óptica (Figura 60 – D), onde é possível identificar a camada 

de cobre na superfície da placa. A sequência (B - E) da Figura 60, mostra a placa de fenolite 

com a separação do contado através de sulco na parte central, neste sulco foi removido o cobre 

para a deposição dos MWCNT. Analisando a Figura 60 (E) pode ser observado a pasta de 

nanotubos inseridas no espaço sulcado (abertura realizada a partir da remoção do cobre). A 

sequência da Figura 60 (C) mostra a placa após a corrosão do cobre, onde pode-se observar o 

seu aspecto liso e sem ranhuras. Na mesma Figura 60 (F) quando observado no microscópio 

óptico, pode ser observado que a placa se trata de um material compósito contendo fibras e 

resina. 

 

5.1.9.1. Voltametria cíclica 

 

5.1.9.1.1 Voltametria cíclica das placas de fenolite 

 

As Figuras 61 e 62 mostram os perfis das voltametrias cíclicas para as placas de fenolite 

revestida com cobre e com o contato interrompido. 

Observando a Figura 61 pode-se visualizar nitidamente a formação da curva da 

voltametria apenas para eixos positivos. O valor da capacitância específica estimada por área 

da placa de fenolite revestida com cobre foi de 0,01189 µF.cm2. 
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Figura 61 – Voltametria cíclica da placa de fenolite revestida com cobre. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando o perfil voltamétrico da placa de fenolite revestida com cobre e a placa do 

mesmo material com a separação dos contatos (Figura 62), observa-se que quando a linha 

central é interrompida, removendo o material condutor, não existe passagem de corrente 

elétrica. Assim não se pode visualizar o perfil da curva de voltametria, pois a corrente é 

praticamente nula.  

 

Figura 62 – Perfil voltamétrico da placa de fenolite com separação dos contatos. 

0,0 0,5 1,0

-2,00E-009

0,00E+000

2,00E-009

C
o

rr
e

n
te

 (
A

)

Potencial (V)

 PLACA DE FENOLITE SEM CONTATO

 
Fonte: Autor, 2017. 
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O valor da capacitância específica estimada por área para a placa de fenolite com a 

separação dos contatos foi calculado a partir da diminuição da área da placa de cobre inteira. A 

capacitância foi de 0,01351 µF.cm2. 

 

5.1.9.1.2 Voltametria cíclica das placas de fenolite preenchidas com MWCNT 

 

A Figura 63 mostra o perfil do gráfico de voltametria cíclica da placa de fenolite 

preenchida com nanotubos de carbono comercial. Observando a Figura 63 percebe-se que os 

valores da corrente medida durante os três ciclos de varredura são muito baixos, o que pode 

significar ausência de corrente e a presença de pseudocapacitância, que podem ser identificadas 

através das curvas no final do ciclo da voltametria. Estas curvas podem estar relacionadas a 

processos faradáicos, e não à capacitância elétrica. Os valores de capacitância específica por 

área para as leituras elétricas das placas preenchidas com nanotubos de carbono comercial foi 

de 3,6087 x 10-3µ F. cm2. 

 

Figura 63 – Voltametria cíclica da placa de fenolite preenchida com nanotubos de carbono comercial. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 64 mostra os perfis das curvas de voltametria cíclica para as placas de fenolite 

preenchidas com nanotubos de carbono funcionalizados com ácidos, nanotubos de carbono 

funcionalizados com ácidos e quitosana e nanotubos de carbono funcionalizados somente com 

quitosana. 
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Figura 64 – Perfis de voltametria cíclica das placas de fenolite preenchidas com MWCNTFA, MWCNTFAQ e 

MWCNTFQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Observado a Figura 64, percebe-se que o perfil da voltametria cíclica para a placa de 

fenolite preenchida com nanotubos funcionalizados com ácidos mostra que as varreduras 

ocorreram apenas nos eixos positivos, o que pode sugerir uma pseudocapacitância muito baixa 

ou apenas a capacitância de dupla camada elétrica. De acordo com os estudos realizados por 

Chen et al. (2002), o formato simples, “retangular” (sem picos) da voltametria para a placa 

preenchida com MWCNTFA resulta, provavelmente, da distribuição dos nanotubos. Como os 

nanotubos de carbono apresentam propriedades eletrônicas sensíveis a variações estruturais 

(comprimento, diâmetro, helicidade), o voltamograma simples é uma média de picos muito 

próximos representando a transferência de elétrons para cada tubo. A capacitância por área para 

placa de fenolite preenchida com MWCNTFA foi estimada a partir da equação usada por Wei 

et al. (2008) em 0,3615 µF. cm2. 

O perfil da voltametria cíclica para a placa de fenolite preenchida com nanotubos de 

carbono funcionalizados com ácidos e quitosana (Figura 64), mostra que a varredura se desloca 

para eixos positivos e levemente negativos, podendo sugerir a existência de processos 

faradáicos. Os valores da capacitância específica por área para as placas de fenolite preenchidas 

com MWCNTFAQ, pode ter recebido uma contribuição da pseudocapacitância. Kim et al. (2010) 

explica que a pseudocapacitância pode ser induzida pelos grupos hidróxilas produzidos por 

tratamentos oxidativos, que introduzem processos faradáicos. Um outro fato relevante é que no 

caso dos MWCNTFAQ, as amostras passaram por dois processos, nos quais foram usados o 
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ultrassom. Como a sonicação provoca esfoliação e por consequência a quitosana forma um 

material compósito com os nanotubos, é provável que nestes materiais a capacitância por área 

diminua. Para as placas de fenolite preenchida com MWCNTFAQ a capacitância estimada por 

área foi de 0,0925 µF. cm2. 

O perfil da voltametria cíclica para a placa de fenolite preenchidas com nanotubos 

funcionalizados somente com quitosana (Figura 64) é muito semelhante ao perfil da placa de 

fenolite preenchida com MWCNTFAQ. Esta semelhança pode é devido a presença da quitosana 

nas paredes dos nanotubos. A capacitância especifica por área para a placa de fenolite 

preenchida com MWCNTFQ foi de 0,0953 µF.cm2, muito próxima das placas preenchida com 

MWCNTFAQ, o que pode-se afirmar que o uso da quitosana diminui o valor da capacitância 

devido a modificação das esperas elétricas durante o processo de funcionalização.  

A Tabela 16 mostra os valores das capacitâncias por área para os nanotubos de carbono 

na sua forma comercial e os que passaram por diferentes processos de funcionalização. A partir 

do conhecimento da capacitância por área da placa de fenolite revestida de cobre foi possível 

estimar a capacitância dos nanotubos de carbono. 

 

Tabela 16 - Tensão, Potência e Capacitâncias estimadas por área das placas de fenolite preenchidas com 

MWCNT e dos MCNT isolados. 

AMOSTRAS Tensão 

(V) 

Potência 

(W) 

Ce/ área 

(µF.cm2) 

Ce/ área dos NTCs 

(µF.cm2) 

MWCNTC 1,24  2,694 x 10-4 3,6087 x 10-3  -0,01044  

MWCNTFA 2  0,04341 0,3615 0,34779 

MWCNTFAQ 1,25  5,6896 x 10-3 0,0925 0,07899 

MWCNTFQ 1,25  7,1612 x 10-3 0,0953 0,08179 

P. de fenolite c/ cobre 0,28  1,657 x 10-3 0,01189 - 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando os valores apresentados na Tabela 16 verifica-se que os MWCNTC possuem 

uma maior resistência à passagem da corrente elétrica e consequentemente uma maior 

psedocapacitância, pois os mesmos armazenam cargas negativas. Em decorrência disto, todos 

os valores calculados referentes a sua potencialidade para aplicações na área eletroquímica são 

negativos. Quanto as demais amostras de MWCNT que passaram pelos processos de 

funcionalização, pode-se observar que os MWCNT funcionalizados com ácidos obtiveram os 

melhores resultados quando comparados a todas as amostras. 

Os MWCNT que passaram pelo processo de funcionalizados com quitosana, foi 

possível detectar dois fenômenos importantes. O primeiro é referente as nanotubos que 

passaram pelo processo de funcionalização ácida e com quitosana. Para estas amostras, observa-

se que a quitosana quando aderida as paredes dos tubos (efeito visualizado através do MET), 
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provoca um efeito isolante que dificulta a passagem da corrente, anulando os efeitos da 

funcionalização ácida. O segundo fenômeno diz respeitos aos nanotubos comerciais que 

passaram somente pela funcionalização com a quitosana. Ao verificar os resultados, percebe-

se que o uso da quitosana melhorou o desempenho elétrico dos nanotubos comerciais, mas em 

contrapartida isola a funcionalização ácida. Assim é muito importante que a escolha do tipo de 

funcionalização leve em consideração a aplicação final dos nanotubos, em termos de 

características e funcionalidades. 

 

5.1.9.2 Ciclo de carga e descarga (Cronopotenciometria) 

 

5.1.9.2.1 Ciclo de carga e descarga das placas de fenolite 

 

A Figura 65 e 66 mostram respectivamente, o ciclo de carga e descarga da corrente e da 

tensão em função do tempo da placa de fenolite revestida com cobre. Analisando a Figura 65, 

é observado que os ciclos resultantes das varreduras não possuem uma forma linear triangular. 

Este efeito mostrado no gráfico pode ser justificado pela resistividade do material à passagem 

da corrente. 

Figura 65 - Curvas do ciclo de carga e descarga da corrente. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Na Figura 66 percebe-se que não existe queda ôhmica da tensão. A capacitância 

específica por massa durante o primeiro ciclo foi de 30,08 F.g-1, sendo mostrado apenas dois 

ciclos. 
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Figura 66 - Curvas do ciclo de carga e descarga da tensão. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 67 e 68 mostram respectivamente, o ciclo de carga e descarga da corrente e da 

tensão em função do tempo da placa de fenolite com o com o contato interrompido. 

 

Figura 67 - Curvas do ciclo de carga e descarga da corrente 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 67 pode-se perceber que existe uma movimentação de elétrons 

totalmente desordenada que não constituem corrente elétrica devido a separação da superfície 

revestida de cobre na placa.  
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Figura 68 - Curvas do ciclo de carga e descarga da tensão. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Na Figura 68 observa-se que existe um movimento de carga, mas como não é gerado 

corrente o ciclo é interrompido. Então a não reprodutividade do ciclo deve estar relacionada a 

ausência de corrente, ou seja, devido a abertura de um sulco na parte central da placa, ocorreu 

um rompimento na camada de cobre, e devido a isto, o potencial aplicado em um lado da placa 

não chega ao outro lado, desta forma a corrente não é gerada. 

 

5.1.9.2.2 Ciclo de carga e descarga das placas de fenolite preenchidas com MWCNT 

 

A Figura 69 e 70 mostram respectivamente, o ciclo de carga e descarga da corrente e da 

tensão para a placa de fenolite preenchida com MWCNTC. 

A Figura 69 mostra uma variação de corrente muito baixa medida em função do tempo. 

Já na Figura 70 pode-se perceber o comportamento linear e triangular da tensão para os ciclos 

de carga e descarga. A capacitância específica da placa de fenolite preenchida com MWCNTC 

durante o primeiro ciclo foi de 2,11 F.g-1. 
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Figura 69 - Curvas do ciclo de carga e descarga da corrente para a placa de fenolite preenchida com MWCNTC. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 70 - Curvas do ciclo de carga e descarga da tensão para a placa de fenolite preenchida com MWCNTC. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 71 mostra os ciclos de carga e descarga da corrente para as placas de fenolite 

preenchidas com MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ.  

Analisando a Figura 71 percebe-se que a placa de fenolite preenchida com MWCNTFA 

apresenta uma forma triangular e o aumento da corrente aumenta de acordo com o aumento do 

número de ciclos. Já o ciclo carga e descarga da corrente da placa de fenolite preenchida com 

MWCNTFAQ apresenta uma geometria arredondada, indicando que a amostra sofreu uma perda 
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na passagem do ciclo de carga para a descarga, quando comparada com a placa de felolite 

preenchida com MWCNTFA. As curvas de carga e descarga da corrente da placa de fenolite 

preenchida com MWCNTFQ descrevem os mesmos comportamentos da placa de fenolite 

preenchida com MWCNTFAQ. 

 

Figura 71 - Curvas do ciclo de carga e descarga da corrente para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFA, 

MWCNTFAQ e MWCNTFQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 72 mostra os ciclos de carga e descarga da tensão para as placas de fenolite 

preenchidas com MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ. 

Analisando a Figura 72 observa-se que os ciclos de carga e descarga da tensão para a 

placa de fenolite preenchida com MWCNTFA apresentam linhas convencionais sem a presença 

de queda ôhmica, evidenciando que os nanotubos funcionalizados com ácidos possui uma 

resistência mínima e a geometria de um capacitor ideal. A capacitância específica por massa da 

placa de fenolite com MWCNTFA apresentou capacitância específica de 223,56 F.g-1 durante o 

primeiro ciclo. 

Para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFAQ também é observada a ausência 

de queda ôhmica, no entanto, quando comparada com a placa de fenolite preenchida com 

MWCNTFA, é evidenciado que o uso da quitosana pode está provocando um efeito isolante no 

sistema. A capacitância específica da placa preenchida com MWCNTFAQ durante o primeiro 

ciclo foi de 65,40 F.g-1. 
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Figura 72 - Curvas do ciclo de carga e descarga da tensão para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFA, 

MWCNTFAQ e MWCNTFQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

As curvas de carga e descarga da tensão da placa de fenolite preenchida com MWCNTFQ 

demonstra os mesmos comportamentos das curvas da placa preenchida com MWCNTFAQ. A 

capacitância específica da placa preenchida com MWCNTFQ durante o primeiro ciclo foi de 

61,03 F.g-1. 

A Tabela 17 mostra os valores das capacitâncias por massa para as placas de fenolite 

preenchidas com MWCNT e a eficiência coulombiana para o primeiro ciclo das curvas de carga 

e descarga da tensão. A partir do conhecimento da capacitância por massa da placa de fenolite 

revestida com cobre foi possível estimar a capacitância dos nanotubos de carbono de forma 

isolada. 

 

Tabela 17 - Capacitâncias estimadas por massa das placas de fenolite preenchida com MWCNT e eficiência 

coulombiana para o primeiro ciclo de carga e descarga.  

AMOSTRAS Ce/ massa dos substratos 

(F.g-1) 

Ce/ massa dos NTCs 

(F.g-1) 

Eficiência 

coulombiana (ῃ) 

MWCNTC 2,11 -27,97 81,59 

MWCNTFA 223,56 193,48 80,25 

MWCNTFAQ 65,40 35,32 77,93 

MWCNTFQ 61,03 30,97 81,72 

Placa de fenolite com cobre 30,08 - 51,65 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Tabela 17 pode-se observar que a placa de fenolite preenchida com 

MWCNTC possui a menor capacitância específica por massa, e quando é descontada a 

capacitância específica por massa correspondente ao cobre, o valor torna-se negativo. Isto 
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ocorre porque os nanotubos na forma comercial possuem muitos elétrons negativos e por isso 

geram mais cargas negativas e consequentemente terá uma menor corrente e uma menor tensão 

Figura 73 mostra a continuidade dos valores da capacitância específica por massa para 

os três ciclos de carga e descarga da tensão das placas de fenolite preenchidas com MWCNT.  

Analisando a Figura 73 pode-se observar que os resultados da capacitância para a placa 

de fenolite preenchida com MWCNTFA, aumenta na medida em que o número de ciclos 

aumenta. O mesmo acontece com a placa de fenolite preenchida com MWCNTC. Já para as 

placas de fenolite que foram preenchidas com MWCNTFAQ e MWCNTFQ, é observado que 

houve um decréscimo no valor da capacitância específica durante o terceiro ciclo. 

 

Figura 73 - Evolução da capacitância específica por massa para os três ciclos estudados da placa de fenolite 

preenchidas com MWCNT. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 74 mostra a evolução da eficiência coulombiana durante os três ciclos para as 

placas de fenolite preenchidas com nanotubos de carbono. O que se pode afirmar que a 

eficiência aumenta com o processo de carga e descarga. 

Observando a Figura 74, pode-se visualizar que existe uma evolução expressiva da 

eficiência das placas de fenolite preenchidas com MWCNTC. 

Já para as placas preenchidas com MWCNTFAQ e MWCNTFQ, ocorre uma evolução 

durante o primeiro para o segundo ciclo seguidos de leve decréscimo durante o terceiro ciclo. 

Como esta tendência foi identificada para todos os valores obtidos, isto pode estar 

intrinsecamente ligado aos efeitos da quitosana presentes nos nanotubos durante o processo de 

funcionalização, que pode estar impedindo que o sistema/aparato armazene mais energia. 
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Figura 74 - Evolução da eficiência coulombiana para os três ciclos estudados da placa de fenolite preenchidas 

com MWCNT. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

5.1.9.2.3 Espectroscopia de impedância para as placas de fenolite 

 

As Figuras 75 e 76 mostram respectivamente o gráfico de Nyquist e o de Bode para a 

placa de fenolite revestida com cobre. 

 

Figura 75 - Gráfico de Nyquist da placa de fenolite revestida com cobre. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 75 que corresponde a placa de fenolite revestida com cobre, 

percebe-se que de acordo com a Figura 76, a impedância imaginária é negativa para altos 

valores de frequência e o ângulo de fase também são negativos. 
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Figura 76 - Gráfico de Bode da placa de fenolite revestida com cobre. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

As Figuras 77 e 78 mostram respectivamente o gráfico de Nyquist e o de Bode para a 

placa de fenolite com separação do contato. 

 

Figura 77 - Gráfico de Nyquist da placa de fenolite sem contato. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 77 que corresponde à placa de fenolite sem o contato (com a remoção do 

cobre), não indica impedância real nem imaginária pois não existe passagem de corrente. Na 

Figura 78 pode-se observar que o gráfico não indica a leitura da frequência para a parte real, o 

que sugere que o fenômeno é isométrico, existindo apenas a fase bastante dispersada. Isto 

provavelmente ocorreu devido a interrupção na placa de cobre, pois a frequência aplicada não 

flui entre os dois lados do aparato porque não existe passagem de corrente elétrica. 
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Figura 78 - Gráfico de Bode da placa de fenolite sem contato. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

5.1.9.2.4 Espectroscopia de impedância das placas de fenolite preenchidas com MWCNT 

 

As Figuras 79 e 80 mostram respectivamente o gráfico de Nyquist e o de Bode para as 

placas de fenolite preenchidas com nanotubos de carbono comercial. 

Analisando a Figura 79 pode-se observar que as impedâncias reais possuem uma 

presença de elementos mau distribuídos, o que pode indicar a complexidade durante o processo. 

 

Figura 79 - Gráfico de Nyquist da placa de fenolite preenchida com MWCNTC. 
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Fonte: Autor, 2017. 
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Na Figura 80, observa-se que o módulo da impedância e o ângulo da fase não se altera 

em regiões de baixa frequência. 

 

Figura 80 - Gráfico de Bode para a placa de fenolite preenchida com MWCNTC. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 81 mostra o gráfico de Nyquist para as placas de fenolite preenchidas com 

nanotubos funcionalizados com ácidos, funcionalizados com ácidos e com quitosana e 

funcionalizados somente com quitosana. 

 

Figura 81 - Gráfico de Nyquist da placa de fenolite preenchida com MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 
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Analisando a Figura 81 é observado que as leituras de impedância para as placas 

preenchidas com MWCNTFA, MWCNTFAQ e MWCNTFQ não apresentaram a formação de 

semicírculo pois o experimento foi realizado sem a presença da solução (sólido-sólido). A não 

formação de um semicírculo e o perfil do gráfico de Nyquist para as amostras dos nanotubos 

de carbono funcionalizados indicam características de um material capacitor. 

A Figura 82 mostra o gráfico de Bode para a placas de fenolite preenchida com 

MWCNTFA. 

 

Figura 82 - Gráfico de Bode para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFA. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 82 é observado que o ângulo da fase se desloca para valores mais 

altos, na medida em que a frequência aumenta, enquanto que a impedância real diminui. Isto 

ocorre porque os nanotubos de carbono não possuem comportamento resistor em baixas 

frequência, então quanto menor a frequência maior será o módulo da impedância.  

A Figura 83 mostra o gráfico de Bode para a placas de fenolite preenchida com 

MWCNTFAQ. 

Analisando a Figura 83 é observado o mesmo comportamento da Figura 82, pois que o 

ângulo da fase também se desloca para valores mais altos, na medida em que a frequência vai 

aumentando, enquanto que a impedância real diminui. No entanto, as placas de fenolite 

preenchidas com MWCNTFAQ possui menores valores de impedância real.  
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Figura 83 - Gráfico de Bode para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFAQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 84 mostra o gráfico de Bode para a placas de fenolite preenchida com 

MWCNTFQ. 

Analisando a Figura 84, observa-se que o ângulo da fase se desloca para valores mais 

baixos, na medida em que a frequência aumenta. Identifica-se também que a impedância real 

diminui. Isto ocorre porque no sistema estudado não ocorre processos eletroquímicos, mas que 

também pode ser explicado pela resistividade da quitosana aderida as paredes dos tubos durante 

o processo de funcionalização. 

 

Figura 84 - Gráfico de Bode para a placa de fenolite preenchida com MWCNTFQ. 
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Fonte: Autor, 2017. 
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Como nas análises realizadas, em nenhum dos gráficos de Nyquist formaram o 

semicírculo e partindo do princípio de que as curvas de carga e descarga apresentaram a forma 

triangular, o que justifica, o comportamento de um capacitor ideal (relação constante entre a 

variação de potencial e tempo), foi usado a lei de Ohm para calcular a resistência em termos da 

razão entre potencial, E (Volts) e corrente, I (Ampères), conforme descrita na Equação 13. 

 

𝑅 =
E

𝐼
            (13) 

 

Onde:  

R: resistência (Ώ); 

E: potencial (V); 

I: corrente (A). 

A Tabela 18 mostra os valores da resistência calculada para a placa de fenolite revestida 

com cobre e para as placas de fenolite preenchidas com MWCNTC, MWCNTFA, MWCNTFAQ 

e MWCNTFQ.  

 

Tabela 18 - Resistencia das placas de fenolite preenchidas com MWCNT e dos MWCNT. 

AMOSTRAS 

 

Resistencia dos substratos 

preenchidos com NTCs 

(Ώ) 

Resistencia dos NTCs 

(Ώ) 

NTCC 5.746,3 5.699,028 

NTCFA 92,27 44,998 

NTCFAQ 225,5 178,228 

NTCFQ 218,72 171,448 

Placa de cobre 47,272 - 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando os resultados da Tabela 18 verifica-se que a placa de fenolite preenchida 

com MWCNTC possui uma resistência muito grande à passagem da corrente elétrica, o que 

colabora com o perfil obtido na Figura 80, de um material muito resistor. As placas de fenolite 

preenchidas MWCNTFA apresentaram uma resistência de 44,988 Ώ, que é muito próximo a 

resistência da placa de fenolite revestida com cobre. Assim, comparando os perfis obtidos para 

a placa de fenolite preenchida com MWCNTFA visualizada na Figura 82, indica que o material 

tem características de um capacitor. Os resultados das placas de fenolite preenchidas com 

MWCNTFAQ e MWCNTFQ NTCs tiveram resultados semelhantes. Sendo que a placa de fenolite 

preenchida com MWCNTFQ demonstrou possui uma menor resistência à passagem da corrente 

que a placa de fenolite preenchida com MWCNTFAQ.  
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5.1.10 Estudo das Propriedades Magnéticas 

 

As curvas de histerese magnética, para a amostra MWCNTC., feitas em temperatura 

ambiente e em baixa temperatura estão apresentadas na Figura 85. 

 

Figura 85 - Curvas de magnetização em função de campo magnético da amostra obtidas à MWCNTC na 

temperatura de 5 e de 300K. Em destaque a ampliação no intervalo de campo de -3000 a 3000 H(Oe) indicando 

baixa coercividade da amostra nas duas temperaturas. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 85 pode-se perceber a presença de campo coercivo e remanência. 

A presença de coercividade e remanência diferente de zero indicam que existe um momento 

magnético residual nas amostras de nanotubos de carbono comercial. As medidas de 

magnetização (MxH), realizadas nas faixas temperaturas de 5 e 300 K das amostras de 

MWCNTC demonstram que o material possui uma magnetização de saturação em T= 5K de 

0,266 e T = 300 K de 0,227 emu/g. De acordo com Cullity et al. (2009), a magnetização de 

saturação de um material é a magnetização necessária para que este consiga alinhar 

completamente todos os seus momentos magnéticos. Trata-se de uma propriedade importante, 

que mostra o quanto um material é atraído por um campo magnético externo, as curvas obtidas 

coincidem com os resultados do FRX (Tabela 12) que indicaram presença de Fe2O3 e SiO2 na 

composição do material, o que mostra características de materiais ferromagnéticos. 

As curvas de histerese magnética, para a amostra MWCNTFA., feitas em temperatura 

ambiente e em baixa temperatura estão apresentadas na Figura 86. 
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Figura 86 - Curvas de magnetização em função de campo magnético da amostra obtidas à MWCNTFA na 

temperatura de 5 e de 300K. Em destaque a ampliação no intervalo de campo de -3000 a 3000 H(Oe) indicando 

coercividade da amostra na temperatura de 300K. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Observando a Figura 86 pode-se perceber a presença de campo coercivo e remanência 

é menor que o da Figura 85 e se aproxima de zero, o que mostra um momento magnético 

residual menor para as amostras funcionalizadas com ácidos. As medidas de magnetização 

(MxH), realizadas nas faixas temperaturas de 5 e 300 K das amostras de MWCNTFA 

demonstram que o material possui uma magnetização de saturação em T = 5K de 0,0879 e T = 

300 K de 0,0707 emu/g. Os resultados das curvas são esperados, já que o processo de 

funcionalização ácida de acordo com a Tabela 12 reduziu o percentual de Fe2O3 e aumentou a 

quantidade de SiO2. As curvas também indicam características de materiais magnéticos. 

A Figura 87 mostra as curvas de histerese magnética, para a amostra MWCNTFAQ, em 

temperatura ambiente e em baixa temperatura. 

Observando a Figura 87 pode-se perceber que o campo coercivo e remanência também 

são baixos, no entanto a remoção do SiO2 devido ao uso da quitosana mostrado na Tabela 12 

propiciou um momento magnético residual maior quando comparado com as amostras 

funcionalizadas apenas com ácidos. As medidas de magnetização (MxH), realizadas nas faixas 

temperaturas de 5 e 300 K das amostras de MWCNTFAQ demonstram que o material possui uma 

magnetização de saturação em T = 5K de 0,0921 e T = 300 K de 0,0743 emu/g. Os resultados 

das curvas são esperados, já que o processo de funcionalização com ácido e quitosana não 

removeu todo o Fe2O3 presente no material. As curvas indicam características de materiais 

magnéticos. 
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Figura 87 - Curvas de magnetização em função de campo magnético da amostra obtidas à MWCNTFAQ na 

temperatura de 5 e de 300K. Em destaque a ampliação no intervalo de campo de -3000 a 3000 H(Oe) indicando 

coercividade da amostra na temperatura de 300K. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 88 mostra as curvas de histerese magnética, para a amostra MWCNTFQ, em 

temperatura ambiente e em baixa temperatura. 

 

Figura 88 - Curvas de magnetização em função de campo magnético da amostra obtidas à MWCNTFAQ na 

temperatura de 5 e de 300K. Em destaque a ampliação no intervalo de campo de -3000 a 3000 H(Oe) indicando 

coercividade da amostra na temperatura de 300K. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Observando a Figura 88 pode-se perceber a que presença de campo coercivo e 

remanência. A figura da ampliação inserida no lado direito, mostra o comportamento da curva 
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na região de inversão do campo magnético aplicado. As medidas de magnetização (MxH), 

realizadas nas faixas temperaturas de 5 e 300 K das amostras de MWCNTFAQ demonstram que 

o material possui uma magnetização de saturação em T = 5K de 0,0906 e T = 300 K de 0,0766 

emu/g, ocasionado pela formação de um nanorevestimento e o preenchimento das 

multicamadas dos nanotubos com a quitosana, conforme comprovado por MET (Figura 55 e 

56). 

 

5.1.11 Ensaio de citotoxicidade nos MWCNT 

 

Os ensaios de citotoxicidades com as células J774 foram realizados com a finalidade de 

conhecer a viabilidade celular em função dos processos de funcionalização realizados. Foram 

avaliadas diversas concentrações dos MWCNT na forma comercial e funcionalizados (100; 75; 

50; 25 e 5μg/mL) e comparadas ao controle positivo. A quantificação das células viáveis foi 

realizada após 72 horas de exposição com os MWCNT.  

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos a partir da Equação 10 do percentual de 

redução do Alamar Blue®, calculado para os devidos comprimentos de ondas observados. 

 

Tabela 19 - Resultado do percentual de redução do Alamar Blue®. 

ESPECTRO 570nm ESPECTRO 600 nm % DE REDUÇÃO 

0,701 0,626 38,75312106 

0,734 0,562 49,77941324 

0,737 0,609 45,58190429 

0,728 0,630 42,22568711 

0,735 0,574 48,7412234 

0,713 0,654 37,71493121 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A Tabela 20 mostra os resultados obtidos a partir da Equação 11 da redução entre células 

tratadas e as células de controle positivo durante os ensaios de citotoxicidade. 

 

Tabela 20 - Resultado do percentual de redução entre células tratadas e de controle. 

CONCENTRAÇÃO 

(µg/ml) 

REDUÇÃO 

MWCNTC (%) 

REDUÇÃO 

MWCNTFA (%) 

REDUÇÃO 

MWCNTFAQ (%) 

REDUÇÃO 

MWCNTFQ (%) 

100 15,6213 9,19899 6,12767 11,81628 

75 7,05942 6,25937 3,00444 9,04788 

50 3,97114 1,07157 1,2616 12,7844 

25 10,3928 2,41139 0 1,55995 

5 7,74151 0,24818 0 0 

Fonte: Autor, 2017. 
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Na Figura 89 são apresentados os resultados obtidos a partir dos testes de citotoxicidade 

em termos de viabilidade celular para as amostras de nanotubos de carbono comercial e 

funcionalizados por diferentes processos. 

 

Figura 89 - Resultados dos ensaios de citotoxicidade (J774) para diferentes concentrações de MWCNT. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 89 e comparando com a Tabela 20, pode ser observado que após 

72h de incubação à concentração de 100 µg/mL com MWCNTC induziu 15,62% de 

citotoxicidade para as amostras de MWCNTC, 9,19% para as amostras de MWCNTFA, 6,12% 

para as amostras de MWCNTFAQ e 11,81%. Com relação aos resultados obtidos para as 

concentrações de 100 µg/mL, pode-se explicar que para as amostras de MWCNTC a redução 

de 15,62 ocorreu devido essas amostras não terem passado pelo processo de purificação e 

funcionalização. De acordo com Tavangarian e Li (2012), a purificação e a funcionalização são 

etapas importantes e deve ser aplicada antes da utilização dos MWCNT em dispositivos 

biomédicos e implantes. Os contaminantes metálicos (Fe, Ni, Mo, Co), remanescentes do 

processo de obtenção dos MWCNT são um dos principais fatores de toxicidade, pois, em 

ambientes biológicos, in vitro ou in vivo, as impurezas metálicas podem ser liberadas da 

estrutura dos MWCNT e acentuar os possíveis efeitos tóxicos (LIU et al., 2012). O processo de 

purificação e funcionalização, além da eliminação de contaminantes, tem como propósito 

aumentar a dispersão dos MWCNT em meio biológico, reduzindo a toxicidade. Também é 

observado que as amostras de MWCNTFQ teve um percentual de redução considerado alto, 

quando comparado com as amostras que passaram pelos processos de funcionalização ácida e 
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funcionalização ácida e com quitosana, sendo o menor percentual de morte celular para as 

amostras de MWCNTFAQ. 

Comparando os resultados de percentual de redução das concentrações de 75 µg/mL 

com os resultados mostrados na Figura 89, é observado que apesar dos percentuais de morte 

celular serem baixos, as amostras com MWCNTC e MWCNTFQ induziram as maiores taxas de 

redução. 

As amostras das células J774 com concentração de 50 µg/mL de MWCNT mostraram 

resultados de aumento de viabilidade celular quando comparados as concentrações de 100 e 75 

µg/mL. No entanto, é observado que as células tratadas com MWCNTFQ tiveram um aumento 

significativo na redução da viabilidade celular. 

Para as concentrações de 25 e 5 µg/mL de MWCNT é observado que os percentuais de 

viabilidade celular são bem altos, e que de acordo com os tipos de funcionalizações pode-se 

otimizar todo o processo para garantir um melhor resultado e consequentemente um menor 

índice de toxicidade desses nanomateriais. 

Outro fato observado é que todas as amostras se apresentaram atóxicas quando 

comparadas ao controle negativo. Também é visualizado que os nanotubos em sua forma 

comercial apresentaram percentuais viabilidade celular maior que 80%, isto provavelmente 

pode ser explicado devido ao tamanho de aproximadamente 1µm de comprimento do tubo (de 

acordo com a ficha técnica do fabricante mostrada na seção 4.1.1). Vardharajula et al. (2012), 

explica que o comprimento dos MWCNT é um parâmetro muito discutido em relação à 

toxicidade e seus efeitos. Quando os MWCNT ultrapassam a 20μm de comprimento, eles não 

são fagocitados e, consequentemente, podem destruir a membrana plasmática das células, 

induzindo uma resposta inflamatória (VARDHARAJULA et al., 2012) 

Os estudos realizados indicam resultados prévios que os MWCNT usados na pesquisa 

têm potencial chances de serem utilizados como scaffolds para regeneração celular e/ou 

incorporados a biomateriais, no entanto será necessário mais estudos e análises para que os 

resultados possam apontar algumas evidencias que não foram realizadas e observadas neste 

trabalho. 

 

5.1.12 Ensaio de adesão celular nos MWCNT 

 

Os ensaios de adesão celular com células RAW (macrófagos) foram realizados com o 

objetivo de avaliar a adesão/interação das células com os MWCNT na forma comercial e 

funcionalizados (100; 75; 50; 25 e 5μg/mL). 
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A Figura 90 mostra a interação de células Raw com os MWCNT. 

 

Figura 90 – Fotomicrografia da interação de células Raw com MWCNT. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a sequência das fotomicrografia podemos observar que na Figura 90(A) por 

representar a amostra controle, ou seja, as células Raw estão interagindo apenas fagocitando 

sem adesão pois elas estão contidas apenas no meio. A sequência 90(B) corresponde às células 

interagindo com os MWCNTFAQ, analisando a fotomicrografia podemos visualizar que as 

células saíram do fundo da placa e estão se fixando nos nanotubos de carbono, o que significa 

que os nanotubos não agridem às células e isto permitem que às células caminhem até a direção 

dos mesmos para se fixarem. A sequência 90(C) corresponde às amostras de MWCNTFQ, 

observando a imagem pode ser visualizado que as células aderiram aos nanotubos. Na sequência 

90(D), que também corresponde às amostras de nanotubos funcionalizadas somente com 

quitosana, onde é possível verificar o número de projeções das células que interagem com as 

amostras de MWCNTFQ. 

A Figura 91 representa as médias de projeções das células por quadrante aderidas nas 

amostras de MWCNT. 

Analisando a Figura 91 observa-se as amostras com nanotubos de carbono tiveram 

maior interação que as amostras do controle (células Raw + meio). Todas as amostras com 

nanotubos em diferentes concentrações tiveram excelente interação, indicando que os MWCNT 

contribuem de forma positiva na adesão celular. Quanto ao comportamento da interação das 

células Raw com os MWCNTC, pôde-se observar, de acordo com a Figura 91 que os nanotubos 

na concentração de 100 µg/mL, para as amostras comerciais e funcionalizadas apresentaram 
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resultados de maior interação, o que respalda os resultados apresentados nos ensaios de 

citotoxicidade, onde a viabilidade celular para esta concentração foi superior a 80%. 

 

Figura 91 – Resultados dos ensaios de adesão (Raw) para diferentes concentrações de MWCNT. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Existe uma tendência maior de proliferação para as concentrações mais elevadas, isto 

pode ser explicado devido a formação de agromerados de nanotubos de carbono quando estão 

em maior quantidade.  

De acordo com Santos Jr e Wada (2007), posteriormente à adesão, as células iniciam o 

seu processo de espalhamento, que consiste em um processo complexo que envolve a 

modificação morfológica celular em consequência das alterações sofridas no citoesqueleto, 

promovendo assim uma melhor interação com o substrato (Figura 92). 

 

Figura 92 – Fotomicrografia indicando adesão das células Raw a agromerados de MWCNT (setas) com início 

de processo de espalhamento. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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A divisão e a produção de uma nova matriz extracelular também são eventos 

subsequentes a adesão correta das células ao suporte. A interconexão dos poros e a distribuição 

uniforme das células são fundamentais para a formação de um tecido na forma de uma rede 

organizada, sendo que in vivo tais características são essenciais para a proliferação de vasos, 

facilitando a nutrição do tecido ao redor do implante (SANTOS JR; WADA, 2007). 

 

5.2 COLÁGENO 

 

5.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As características morfológicas do colágeno parcialmente hidrolisado (CPH) e do 

colágeno de tilápia (CT) foram estudadas através das imagens obtidas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura. 

A Figura 93 mostra as micrografias do CPH.  

 

Figura 93 - MEV do colágeno parcialmente hidrolisado: (A) aumento de 100x e (B) aumento de 500x. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando Figura 93(A) pode-se observar que o CPH da marca Gelita apresenta em 

sua composição algumas fibras de colágeno que são facilmente solubilizadas. A evidência de 

pequenas quantidades de fibras no CPH é atribuída à matéria-prima usada para sua produção, 

provavelmente o uso de proteínas fibrosas oriundas de ossos, cartilagens, tendões e peles. Na 

Figura 93(B) é observada a variação dos tamanhos dos grãos de colágeno, destacando que o 

material possui uma superfície limpa, o que evidencia a remoção de proteínas não colagenosas 

e de materiais inorgânicos.  

A Figura 94 mostra as micrografias do CT. Analisando a Figura 94(A) verifica-se que a 

amostra apresenta uma morfologia da superfície similar a uma folha, possuindo uma manta 
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filamentosa e natureza fibrilar, Wang et al (2014) também visualizou estas características nas 

superfícies da gelatina de peixe. A Figura 94(B) apresenta uma superfície com algumas 

partículas, que de acordo com Wang et al (2014), são resíduos de proteínas não colagenosas e 

materiais inorgânicos (sais minerais). Durante a homogeneização da solução formadora do 

filme foi observada a presença deste material não solubilizado, sendo assim necessária a 

filtragem da solução antes do processo de formação do filme. 

 

Figura 94 - MEV do colágeno de tilápia: (A) aumento de 100x e (B) aumento de 500x. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

5.2.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A análise de FTIR foi realizada com a finalidade de caracterizar a estrutura dos 

principais grupos funcionais presentes no colágeno e também para calcular o Índice de grupos 

carbonila presentes nas amostras. O Índice de carbonila foi calculado a partir da Equação 14. 

 

𝐼𝐶 =
𝐼𝐶=𝑂

𝐼𝐶𝐻
. 100          (14) 

 

Onde: 

IC: índice de carbonila (%); 

IC=O: intensidade da banda de absorção de carbonila (absorbância ou transmitância); 

ICH: intensidade da banda de vibração do grupo CH (absorbância ou transmitância). 

 

A Figura 95 mostra os espectros de absorção na região do infravermelho, em 

transmitância do colágeno parcialmente hidrolisado e do colágeno de tilápia. A Tabela 21 

contém as bandas observadas e as deformações correspondentes a cada ligação. 
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Figura 95 - FTIR do colágeno parcialmente hidrolisado e de tilápia. 
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Fonte: Autor, 2017. 

 

Tabela 21 - Principais grupos observados no espectro FTIR do CPH e do CT. 

CPH 

NÚMERO DE 

ONDA (cm-1) 

CT 

NÚMERO DE 

ONDA (cm-1) 

TIPO DE DEFORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 

3280 3309 Estiramento do grupo -OH / N-H Amida A 

2970 2947 Estiramento assimétrico de grupos CH2 Amida B 

1635 1624 Estiramento de grupos C=O Amida I 

1535 1527 Deformação de grupo N-H unido com 

estiramento de grupos C-N 

Amida II 

1438 1435 Deformação de grupos C-H  

1330 1327 Estiramento de grupos C=O  

1228 1230 Deformação angular de grupos N-H 

unido com estiramento de grupos C-N 

Amida III 

Fonte: Autor, 2017. 

 

As principais bandas dos espectros FTIR observadas no Figura 95 e destacados na 

Tabela 21 mostram que o colágeno parcialmente hidrolisado e o colágeno de tilápia, como toda 

proteína, são caracterizados pelas bandas de vibração das ligações amida, as vibrações amida I 

e amida II. A amida I corresponde ao estiramento da ligação C=O (carbonila) enquanto a Amida 

II corresponde à deformação ou flexão da ligação N-H (VEERURAJ et al (2015). 

De acordo com o espectro, observa-se que tanto o grupo carbonila como o grupo amino 

está envolvido em ligações de hidrogênio responsáveis pela manutenção de estruturas 

secundárias, as posições de ambas as regiões da Amida I e Amida II são sensíveis às alterações 

estruturais das moléculas proteicas. Assim, de acordo com as bandas observadas na Tabela 21, 

verifica-se que as amidas I e II estão situadas entre 1635 cm-1 e 1535 cm-1 para o colágeno 



129 

 

 

comercial, enquanto para o colágeno de tilápia situa-se em 1624 cm-1 e 1527 cm-1, 

respectivamente. 

De acordo com Veeruraj et al (2015), a banda observada em 1438 e 1442 cm-1 (colágeno 

parcialmente hidrolisado e colágeno de tilápia) está relacionada com deformação de grupos C-

H presentes no anel pirrolidínico da prolina e da hidroxiprolina (conforme Figura 03 deste 

trabalho). Uma banda de absorção em 1330 e 1327 cm-1 foi observada relativa a estiramento de 

grupos C=O da carboxila (–COO-), cujo intervalo vibracional é de 1345-1180 cm-1 

(VEERURAJ et al., 2015).  

Li et al (2013), destaca as bandas correspondentes a Amida III, que foram observadas 

na Figura 95 e identificadas na Tabela 21 desta pesquisa como as bandas de absorção em 1228 

e 1230 cm-1, que podem estar associadas à deformação angular de grupos N-H unidos com 

estiramento de grupos.  

A Tabela 22 apresenta os valores dos índices de carbonila calculados para o colágeno 

parcialmente hidrolisado e colágeno de tilápia. 

 

Tabela 22 - Índice de carbonila do colágeno parcialmente hidrolisado e do colágeno de tilápia. 

AMOSTRAS IC=O ICH ÍNDICE DE 

CARBONILA 

(%) 

Colágeno parcialmente 

hidrolisado 

1635 1438 87,67 

Colágeno de tilápia 1624 1435 80,36 

    

Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Tabela 22, observa-se que o colágeno parcialmente hidrolisado possui o 

índice de carbonila maior do que o colágeno de tilápia. Este resultado indica que o colágeno 

parcialmente hidrolisado possui mais facilidade para formar matriz biopolimérica e se ligar a 

outros materiais, como no caso das fibras têxteis trabalhadas nesta pesquisa. As interações entre 

as proteínas colagenosas podem ser explicadas devido a presença de NH2 provenientes da 

proteína da soja. 

 

5.2.3 Potencial Zeta 

 

A medida do potencial Zeta foi realizada por variação do pH que determinou a diferença 

de potencial gerada pela variação de cargas positivas e negativas das proteínas do colágeno 

parcialmente hidrolisado e do colágeno de tilápia. Através da técnica foi possível determinar o 
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ponto isoelétrico da proteína, ou seja, o pH em que as cargas negativas e positivas da proteína 

estão balanceadas e a proteína está eletricamente neutra. 

A Figura 96 e 97 mostram respectivamente a variação do Potencial Zeta em função do 

pH e a mobilidade das partículas próximo ao ponto isoelétrico do colágeno parcialmente 

hidrolisado e do colágeno de tilápia. 

 

Figura 96 - Potencial Zeta e pH isoelétrico do colágeno parcialmente hidrolizado. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Figura 97- Potencial Zeta e pH isoelétrico do colágeno de tilápia. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando as Figuras 96 e 97 observa-se que os pontos isoelétricos do colágeno 

parcialmente hidrolisado e do colágeno de tilápia se encontra no valor de pH igual a 4.8 e 5.2 

respectivamente. O que corresponde a uma faixa ácida de pH, possivelmente devido à alta 

densidade de grupos carboxílicos. Foi constatado também que a carga molecular permaneceu 
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muito baixa na região alcalina. De acordo com Kaewdang et al. (2014), a carga molecular baixa 

em região alcalina pode estar associada à baixa solubilidade do colágeno no intervalo alcalino, 

em que as formas de repulsão entre as moléculas com cargas negativas não foram suficientes 

para causar a solubilização completa.  

A Figura 98 mostra o potencial zeta em função do pH biológico. 

 

Figura 98 – Potencial Zeta do CPH e CT para aplicações biológicas. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando a Figura 98 é possível verificar que o pH correspondente para aplicações 

biológicas coincide com potenciais zetas negativos. Para o colágeno parcialmente hidrolisado 

o potencial zeta que corresponde as melhores condições para aplicações biológicas foi de -7,8 

mV, enquanto que o do colágeno de tilápia foi de -6,8 mV. Observando os resultados e 

comparando com a Tabela 14 verificamos esses valores de potenciais oferecem boas condições 

de trabalho abaixo da condição isoelétrica, estando dentro da faixa destacada pela norma ASTM 

D 4187-82, o processo pode ser otimizado e aprimorado para que se fixe em valores de -10 mV 

para que a soluçãos se torne mais dispersa.  

 

5.3 FIBRA TÊXTIL DA PROTEÍNA DA SOJA 

 

5.3.1 Lavagem e funcionalização da fibra de soja 

 

A Figura 99 mostra a malha de soja cru e pré-alvejado. Comparando a Figura 99 (A) 

com a (B), pode-se observar uma pequena redução da pigmentação natural da fibra de soja e 

também uma melhora na estrutura da malha devido ao enturmecimento das fibras. 
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Figura 99 - Malha de soja: (A) antes da lavagem e pré- alvejamento e (B) após a lavagem e pré- alvejamento. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 100 (A e B) mostra respectivamente a malha de soja modificada com colágeno 

parcialmente hidrolisado e com colágeno de tilápia. 

Na Figura 100 (A) é perceptível o destaque da cor amarelada e brilhante obtida após a 

funcionalização da malha de soja com o colágeno parcialmente hidrolisado. Também foi 

observada que a malha de soja funcionalizada com o CPH formou um filme em toda a 

superfície. Na Figura 100 (B) que corresponde a malha de soja funcionalizada com o colágeno 

de tilápia. A malha de soja funcionalizada com o colágeno de tilápia obteve uma coloração 

escura e opaca, o que pode sugerir a diferença estrutural entre os dois tipos de colágeno. 

 

Figura 100 - Malha da fibra da soja: (A) modificada com CPH (B) modificada com CT. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A Tabela 23 mostra o percentual de colágeno impregnado nas fibras de soja após o 

processo de funcionalização obtidos através da Equação 02. 

 

Tabela 23 - Percentual de colágeno presente no substrato funcionalizado. 

Amostra Peso do substrato 

sem funcionalização 

(g) 

Peso do substrato 

funcionalizado 

(g) 

Concentração de 

colágeno 

(%) 

Colágeno parcialmente 

hidrolisado 

1 1,1926 16,15 

Colágeno de tilápia 1 1,0946 8,64 

Fonte: Autor, 2017. 
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Analisando a Tabela 23 percebe-se que a funcionalização com o colágeno parcialmente 

hidrolisado teve maior agregação às fibras da proteína da soja que o colágeno de tilápia, isto 

provavelmente pode ter ocorrido devido as cadeias de proteínas presentes no colágeno 

parcialmente hidrolisado não estarem totalmente quebradas, devido a isso as cadeias se aderem 

mais facilmente ao substrato. No caso do colágeno de tilápia, por estar totalmente hidrolisado, 

existe uma dificuldade de se fixar ao substrato e consequentemente por ter mais grupos 

hidroxilas existe mais facilidade de formar moléculas de água e evaporar durante o processo de 

secagem. 

 

5.3.2 Imobilização dos nanotubos de carbono no substrato têxtil 

 

A Figura 101 mostra o processo de imobilização dos nanotubos de carbono no substrato 

da proteína da soja funcionalizado com colágeno através da técnica dip coating. 

 

Figura 101 – Substrato têxtil imobilizado com MWCNT. 

 
Fonte; Autor, 2017. 

 

Durante o processo de imobilização via técnica dip coating foi observado que os 

substratos funcionalizados absorveram bem a solução de nanotubos de carbono, apresentando 

uma tonalidade média escura antes da secagem. 

A Figura 102 mostra os substratos têxteis modificados com colágeno parcialmente 

hidrolisado e imobilizados com MWCNTc, MWCNTFA, MWCNTFAQ, MWCNTFQ. 
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Figura 102 - Substrato modificado com CPH e imobilizados: (A) MWCNTC, (B) MWCNTFA, (C) MWCNTFAQ 

e (D) MWCNTFQ. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A Figura 103 mostra os substratos têxteis modificados com colágeno de tilápia e 

imobilizados com MWCNTc, MWCNTFA, MWCNTFAQ, MWCNTFQ. 

 

Figura 103 – Substrato modificados com CT e imobilizados: (A) MWCNTc, (B) MWCNTFA, (C) MWCNTFAQ e 

(D) MWCNTFQ. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

A análise visual das amostras funcionalizadas com colágeno parcialmente hidrolisado 

(Figura 102) verifica-se que as tonalidades mais escuras foram para as amostras imobilizadas 

com nanotubos de carbono comercial e nanotubos funcionalizados com ácidos. As 

imobilizações realizadas com as amostras de nanotubos que tiveram funcionalização com 

quitosana apresentaram tonalidades mais claras quando comparadas com as demais amostras. 

A análise visual realizada nas amostras dos substratos funcionalizados com colágeno de 

tilápia (Figura 103) da mesma forma que foi observada na Figura 102, percebe-se que as 

tonalidades mais escuras são para os substratos imobilizados com nanotubos comerciais e 

nanotubos funcionalizados com ácidos. As demais apresentaram colorações mais claras. 

Comparando a Figura 102 com a 103 pode-se visualizar que a funcionalização realizada com o 

colágeno parcialmente hidrolisado imobiliza uma quantidade maior de nanotubos de carbono 

que os funcionalizados com o colágeno de tilápia.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos durante a realização da pesquisa e discutidos no 

capítulo 5, pode-se concluir que: 

As análises via DRX permitiu calcular o diâmetro dos MWCNT, o número de camadas 

e a distância interplanar. Diante dos resultados foi possível efetuar uma comparação entre os 

dados fornecidos pelo fabricante e os obtidos de forma experimental, onde constatou-se que 

existe uma coerência entre os resultados encontrados. 

A espectroscopia Raman mostrou que a estrutura dos nanotubos foram mantidas após o 

processo de funcionalização e que as reduções de intensidade da banda G do espectro está 

relacionada à presença de grupos funcionais hidroxilas, carboxilas e amidas. 

A presença de outras estruturas nos nanotubos foram comprovadas pela análise de DRX, 

UV-vis e TG. Os picos de absorção entre 250 e 300 λ/nm encontrados no UV-vis revelam a 

presença de grupos carboxílicos nas estruturas dos MWCNT que passaram por tratamento com 

ácidos. 

Os nanotubos de carbono comercializados Baytubes® C 150 P, avaliados pela técnica 

de FRX apresentaram grau de pureza maior que 95%, sendo todas as análises realizadas 

condizentes com os dados divulgados na ficha técnica do fabricante. 

O processo de purificação/funcionalização ácida dos nanotubos com H2SO4/HNO3/HCl 

e com quitosana mostraram boa dispersão em meio aquoso, o que pode concluir que uma boa 

dispersão de MWCNT em meios aquosos ocorre devido as inserções de grupos funcionais 

durante os processos de funcionalização. 

As micrografias via MET revelaram que o processo de funcionalização danifica 

superficialmente o nanotubos e também, através desta técnica foi possível identificar e realizar 

as contagens do número de paredes (camadas) e dos diâmetros internos e externos das amostras 

de MWCNT da forma comercial e funcionalizados por diferentes processos. 

As análises do potencial zeta permitiu conhecer o ponto isoelétrico dos MWCNT na 

forma comercial e funcionalizados por diferentes processos. De acordo com os resultados foi 

possível verificar que o processo de funcionalização interfere na carga elétrica superficial da 

partícula melhorando a sua estabilidade. Também foi possível traçar parâmetros entre o 

potencial zeta e o pH biológico, o que pode o uso dos nanotubos de carbono funcionalizados 

em soluções coloidais para aplicações biológicas. 
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A eletroanálise nos nanotubos de carbono mostrou os melhores resultados dos valores 

da capacitância específica por massa e por área para os nanotubos funcionalizados com ácidos, 

também foi observado que o uso da quitosana torna os nanotubos mais resistor. 

Os estudos das propriedades magnéticas comprovaram a partir das curvas de 

magnetização que as amostra de MWCNT, ou seja, sem funcionalização apresentaram 

propriedades ferromagnéticas, já os nanotubos que passaram pelo processo de funcionalização 

apresentaram apenas comportamento magnético. 

Os ensaios de citotoxicidade realizado pelo método MTT com as células J774 para as 

concentrações de 100, 75, 50, 25 e 5 µg/mL revelaram que para as concentrações descritas 

houve excelente condições de viabilidade celular, sendo os melhores resultados para os 

MWCNT funcionalizados com ácidos e quitosana que tiveram viabilidade celular superior a 

95%. 

Os ensaios de adesão de células Raw com as amostras de MWCNT revelaram que houve 

excelente interação celular e que os melhores resultados foram para as amostras de maiores 

concentrações. 

A análises do potencial zeta do colágeno parcialmente hidrolisado e do colágeno da 

tilápia mostraram pontos isoelétricos para o pH ácido, sendo possível a sua utilização com 

aplicações biológicas em potenciais próximos a -10 m/V; 

O resultado do processo de funcionalização dos substratos têxteis com o colágeno 

permitiu verificar através dos cálculos de ganho de massa que o colágeno comercial se fixou 

em maior quantidade nas fibras da proteína da soja; 

As imobilizações dos MWCNT nos substratos têxteis foram maiores para as amostras 

funcionalizadas com colágeno parcialmente hidrolisado pois mostraram tonalidades mais 

escuras que os imobilizados nos substratos funcionalizados com o colágeno de tilapia. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Alguns tópicos relacionados ao aprofundamento deste trabalho estão sugeridos abaixo: 

 

✓ Realizar funcionalização dos MWCNT com polietileno glicol; 

✓ Realizar ensaios de citotoxicidade e de adesão celular dos MWCNT com células 

neurais; 

✓ Realizar ensaios eletroquímicos nos substratos têxteis modificados com colágeno e 

imobilizados com os MWCNT; 

✓ Realizar ensaio de adesão celular nos substratos têxteis modificados com células Raw 

(macrófagos) visando o estudo do comportamento da adesão de nanotubos imobilizados nas 

fibras de soja; 

✓ Realizar ensaio de adesão celular nos substratos têxteis modificados com células 3T3L1 

(fibroblastos) visando a sua aplicação na pele. 
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