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Resumo 

 

 

O dissulfeto de molibdênio (MoS2) tem despertado interesse na comunidade científica e 

industrial devido a suas excelentes propriedades físico-químicas e possíveis aplicações em 

diversas áreas, tais como: nanoeletrônica, biotecnologia e compósitos poliméricos. Nessse 

projeto de pesquisa, a esfoliação em fase líquida (EFL) em meio aquoso foi utilizada para a 

preparação de partículas bidimensionais de MoS2 e posterior utilização na produção de 

nanocompósitos, por ser uma opção extremamente atraente, de baixo custo e ambientalmente 

amigável. Verificou-se por diferentes técnicas (Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV, 

Microscopia de Força Atômica - AFM, Espectroscopia de Raman, Espectroscopia UV-VIS, 

Microscopia Ótica, Potencial Zeta, Espalhamento de Luz e Espectroscopia no infravermelho 

com transformada de Fourier – FTIR) que a água é um excelente solvente para produção de 

MoS2 com poucas camadas, gerando uma dispersão com excelente estabilidade. Através de 

simulações quânticas ab initio baseadas na teoria do funcional da densidade (DFT), pôde-se 

inferir que essa estabilidade se deve a funcionalização das bordas de enxofre “S” com 

hidrogênio “H”. Em uma primeira etapa, utilizou-se o poliestireno (PS) como matriz polimérica 

na produção dos nanocompósitos com MoS2, empregando uma extrusora dupla rosca como 

meio de mistura dos componentes. Diversas técnicas de caracterização foram utilizadas para 

avaliação dos nanocompósitos produzidos, como: Cromatografia por exclusão de tamanho 

(SEC), Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), Microscopia 

Confocal Raman, Difração de Raios X (DRX), Ângulo de contato (AC), Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), Microtomografia de Raios X, Análise Termogravimétrica (TGA), 

Análise Dinâmico-Mecânica (DMA), Ensaios de Tração e Ensaios Reológicos. Os 

nanocompósitos apresentaram aumento da tenacidade quando comparados ao PS puro 

(especialmente com teor de carga de 0,002% em massa), como também conduziram a alterações 

positivas na estabilidade térmica, evitando com isso a degradação térmica do PS durante o 

processamento. Os resultados obtidos também indicaram que a carga foi homogeneamente 

dispersa e com boa adesão a matriz polimérica. Posteriormente foi realizado um estudo 

empregando uma matriz polimérica biodegradável, o poli (butileno adipato-co-tereftalato) – 

(PBAT). Esse é considerado um dos polímeros mais promissores para a produção de 

embalagens de filmes sustentáveis. Dessa forma, foram obtidos filmes por extrusão plana de 

PBAT incorporando 0,001, 0,002 e 0,003% em massa de MoS2. As diferentes composições 

obtidas na forma de filmes foram caracterizadas por DRX, FTIR e por ensaio mecânico de 
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tração no sentido longitudinal e transversal. As análises de DRX mostraram que as fases 

cristalinas presentes no PBAT não apresentaram mudanças significativas com a adição do 

MoS2. As propriedades mecânicas dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 apresentaram melhor 

desempenho no sentido longitudinal. Esses resultados evidenciaram que a estrutura 

bidimensional dessa carga com baixo número de camdas (~5) conseguiu proporcionar 

excelentes propriedades as matriz poliméricas de PS e PBAT, mesmo em teores extremamente 

baixos até então nunca apresentados na literatura. 
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Abstract 

 

Molybdenum disulfide (MoS2) has been of interest to the scientific and industrial community 

due to its excellent physical and chemical characteristics and possible applications in various 

areas such as nanoelectronics, biotechnology and polymeric compounds. In this research 

project, liquid phase exfoliation (LPF) in aquous media was used to prepare two-dimensional 

MoS2 particles and later use in the production of two-dimensional nanocomposites, as it is an 

extremely attractive option, low cost and environmentally friendly option. It has been found by 

different techniques (Scanning Electron Microscopy - SEM, Atomic Force Microscopy – AFM, 

Raman Spectroscopy, UV-VIS Spectroscopy, Optical Microscopy, Zeta Potential, Dinamic 

Light Scattering – DLS and Infrared Spectroscopy with Fourier Transform Infrared –FTIR) that 

water is an excellent solvent for producing few layers MoS2, generating a dispersion with 

excellent stability. Through quantic ab initio simulations based on density functional theory 

(DFT) it could be inferred that this stability is due to the functionalization of the sulfur edges 

“S” with hydrogen “H”. In a first step, polystyrene - PS was used as a polymeric matrix in the 

production of MoS2 nanocomposites, using a double screw extruder as a component blending 

medium. Several characterization techniques were used to evaluate the nanocomposites 

produced, such as: Size Exclusion Chromatography - SEC, Fourier Transform Infrared – FTIR, 

Raman Spectroscopy, X-ray Diffraction –XRD, Contact Angle – AC, Scanning Electron 

Microscopy – SEM, X-ray Microtomography, Thermogravimetric Analysis – TGA, Dynamic 

Mechanical Analysis – DMA, Tensile test and Reological test. Nanocomposites showed 

increased toughness when compared to pure PS (especially with a load content of 0.002 wt% 

by mass), but also led to positive changes in thermal stability, thereby preventing thermal 

degradation of PS during processing. The results obtained also indicated that the load was 

homogeneously dispersed and with good adhesion to the polymeric matrix. Subsequently, a 

study was performed using a biodegradable polymer matrix, the Poly (butylene adipate-co-

terephthalate) – PBAT. This is considered one of the most promising polymers for the 

production of sustainable film packaging. Thus, films were obtained by extrusion of PBAT 

incorporating 0.001, 0.002 and 0.003 wt% by mass of MoS2. The different compositions 

obtained in the form of films were characterized by XRD, FTIR and by mechanical tensile test 

in the longitudinal and transversal directions. The XRD analyzes showed that the crystalline 

phases present in PBAT did not show significant changes with the addition of MoS2. The 
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mechanical properties of PBAT/MoS2 nanocomposites showed better performance in the 

longitudinal direction. These results showed that the two-dimensional structure of this load with 

a low number of layers (~ 5) managed to provide excellent properties to the polymeric matrix 

of PS and PBAT, even at extremely low levels never before presented in the literature. 
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Capítulo 1  
 

 
 

Introdução 
 

 
A capacidade de isolar uma única camada de grafeno [1], abriu novas possibilidades e 

pesquisas sobre a física de materiais bidimensionais 2D, como os dicalcogenetos de metais de 

transição (do inglês, Transition Metal Dichalcogenides- TMDs) [2, 3]. Os TMDs apresentam 

diferentes modificações polifórmicas, constituídos por camadas hexagonais de átomos de metal 

(M) intercaladas entre duas camadas de átomos de calcogênetos (X) com estequiometria MX2 

[4, 5], regidas por fortes ligações covalentes na camada, e ligações fracas ou ligações de Van 

der Waals entre as camadas, dando origem a sua estrutura estratificada e consequentes 

propriedades anisotrópicas [3]. Estes cristais podem comportar-se como semicondutores, 

semimetais/metais, ou supercondutores [6].  

O dissulfeto de molibdênio (do inglês, Molybdenum Disulfide - MoS2) é um dos TMDs 

mais estudados devido à sua disponibilidade na natureza como molibdenita. Ele tem sido 

estudado desde a década de 1963 para aplicações, tais como, lubrificantes sólidos [7], 

catalisadores de hidrotratamento (HDT)[8], fotocélulas eletroquímicas e baterias de lítio [9]. 

Recentemente o MoS2 de poucas camadas tem atraído significativamente a atenção por 

suas promissoras características semicondutoras e potenciais aplicações em nanoeletrônica e 

optoeletrônica, assim como para à obtenção de nanocompósitos poliméricos [10, 11], estas 

diversas aplicações fazem com que este material seja comparado ao grafeno devido as 

propriedades e aplicações similares [12].  

A estrutura cristalina semelhante ao favo de mel do MoS2 [13], é constituída por uma 

camada de átomo de molibdênio (Mo) integrada a duas camadas de átomos de enxofre (S), com 

uma estequiometria S-Mo-S ligados covalentemente em uma coordenação trigonal prismática 

com um band gap direto (~1.9 eV para monocamada) [14] com uma espessura de 0,65 nm, e 

um band gap indireto (~ 1.2 eV para mais de uma camada) e a alta mobilidade eletrônica 
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portadora até 200 cm2.V-1.s-1 a temperatura ambiente, estão vinculadas a sua espessura atômica 

devido ao confinamento quântico [15, 16].  

Além das propriedades elétricas, nanofolhas de MoS2 exibem excelentes propriedades 

mecânicas, tais como, tensão na ruptura com um valor de ~ 23 GPa, alto módulo de Young ~ 

0,33 TPa, bem como, temperatura de fusão superior a 1000 oC [17].  

Estas propriedades o torna um candidato promissor para a produção de nanocompósitos 

poliméricos de alto desempenho mecânico, uma vez que seja possível inserir esta partícula 

dentro da matriz polimérica com uma boa dispersão. Além disso, existem outras aplicações, 

que se utilizam das propriedades elétricas, incluindo transistores de efeito de campo (do inglês, 

field effect transitor - FETs), células solares, biossensores, fotodetectores, fotocatálise e 

armazenamento de energia [13]. Porém para aumentar eficientemente a área superficial 

acessível do MoS2 e utilizá-lo como carga para matrizes poliméricas faz-se necessário um 

processo eficiente de esfoliação do cristal antes da sua introdução na matriz polimérica. 

Diferentemente das argilas montmorillonitas modificadas com sais os quais se posicionam entre 

as camadas [18], o  baixo espaço interlamelar entre as camadas (0,308 nm) do MoS2 [19, 20], 

dificulta a intercalação das cadeias poliméricas, sendo imprescindível a utilização de partículas 

previamente esfoliadas.  

Uma das metodologias exploradas para a esfoliação do MoS2 para se obter poucas 

camadas empilhadas se dá pelo método de intercalação. Este método consiste na imersão do 

MoS2 (bulk) em n-butil-lítio e hexano para intercalação do n-butil-lítio entre as camadas do 

MoS2 [21]. Esses estudos mostraram que a intercalação com n-butil-lítio desestabiliza a fase 

2H do MoS2 para a fase metálica 1T, impossibilitando sua utilização em aplicações 

semicondutoras. Voiry e colaboradores [22], salientam que esta transformação pode ser 

reversível, porém expõem a possibilidade de ocorrência de distorções de rede e defeitos de 

vacância. Outra técnica que permite a obtenção de cristais 2D é a deposição química em fase 

vapor (do inglês, chemical vapor deposition - CVD) [23]. Essa deposição ocorre dentro de um 

forno tubular pelo uso de diferentes fontes precursoras (dependendo do material 2D) que ao se 

decomporém em altas temperaturas se depositam sobre substratos formando uma camada única 

do material 2D. Em alguns casos pode ocorrer a formação de múltiplas camadas. Entretanto, 

uns dos contrapontos desta técnica é o elevado custo de produção para obtenção dos cristais e 

o baixo rendimento, o que torna inviável o uso dessa técnica para atender a demanda de 

produção de nanocompósitos poliméricos.  
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Apesar das técnicas citadas e já estarem bem consolidadas para a produção de matérias 

2D como o MoS2, nenhuma delas é capaz de produzir poucas camadas de MoS2 em larga escala 

e ser ao mesmo tempo economicamente viável. É nesse cenário que surge a esfoliação em fase 

líquida (EFL), (do inglês, liquid phase exfoliation - LPE) [6, 24], a qual se apresenta como uma 

rota promissora devido a versatilidade para uma produção escalável de nanofolhas de cristais 

2D na presença de misturas de solventes ou solventes puros, com ou sem a presença de 

surfactantes. A esfoliação ocorre quando essa mistura é exposta a uma fonte de energia 

mecânica seja por ultrassonicação e/ou cisalhamento, sendo as forças de cisalhamento e 

cavitação as responsáveis pelo processo de separação das camadas [25]. Os cristais 2D já 

dispersos em meio líquido, podem ser utilizados para produção de filmes finos, revestimentos 

ou compósitos.  

A grande maioria das investigações no campo dos nanocompósitos poliméricos (NCPs), 

(do inglês, polymer nanocomposites  – PNCs), apresenta o desafio de conseguir boas dispersões 

de partículas nanométricas na matriz polimérica, com o intuito de se atingir máxima sinergia 

entre seus componentes [26]. Estes tipos de materiais representam uma alternativa aos 

compósitos convencionais (macro e micro-compósitos), uma vez que, as melhorias em 

determinadas propriedades podem ser alcançadas com teores de carga bem inferiores aos 

convencionais. Esse fato decorre da elevada área superficial das nanopartículas, as quais 

conferem uma maior área interfacial carga-matriz. No caso específico da utilização do MoS2 

como nanocargas em matrizes poliméricas, sua utilização torna-se interessante pois como já 

mencionado anteriormente, ele é termicamente estável nas temperaturas usuais de 

processamento de polímeros. Partindo desse princípio, dois trabalhos sobre nanocompósitos 

poliméricos de PS/MoS2 já foram publicados em literaturas especializadas [11, 19].  Ambas 

publicações visaram apenas melhorias na estabilidade térmica do polímero. Mas outros estudos, 

mostraram que os nanocompósitos produzidos com partículas de MoS2 apresentam 

propriedades mecânicas superiores quando comparadas aos polímeros convencionais assim 

também existem trabalhos reportando propriedades superiores de barreira [19, 27].  

Embora existam alguns poucos trabalhos reportando nanocompósitos poliméricos 

empregando o MoS2 como carga, nenhum deles fez inicialmente um estudo detalhado sobre a 

etapa de produção do MoS2, caracterizando a morfologia da partícula, seguido da produção de 

nanocompósitos poliméricos por meio da mistura em estado fundido.  
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1.1. Objetivo geral 

 
O principal objetivo desta tese foi a produção de nanocompósitos poliméricos a base de 

dissulfeto de molibdênio (MoS2) esfoliado em fase líquida sem o uso de surfactante. Espera-se 

que a capacidade de preparar dispersões de MoS2 em solventes orgânicos como a água possa 

facilitar uma boa combinação destas partículas esfoliadas nas matrizes poliméricas, como o 

poliestireno (do inglês, polystyrene - PS) e poli(butileno-adipato-co-tereftalato) (do inglês, 

(poly(butylene adipate-co-terephthalate) - PBAT) para produzir nanocompósitos homogêneos, 

via mistura no estado fundido e com isso induzir melhorias nas propriedades dos polímeros, 

principalmente mecânicas e térmicas. Sabe-se que um dos desafios deste trabalho diz respeito 

a melhor estratégia de inserção das nanocargas para se obter uma boa distribuição das mesmas. 

Portanto, neste trabalho foram avalidas a dispersão, a interação entre a nanocarga e a matriz 

polimérica e a morfologia dos nanocompósitos por meio de duas metodologias de mistura no 

estado fundido nas quais foram utilizados teores de carga inferiores a 0,1% em massa. 

 

1.2. Organização da tese 
 

A presente tese foi dividida em 4 capítulos, de acordo com a figura 1, a seguir: 

 

 
Figura 1: Figura esquemática da trajetória dos capítulos que serão abordados na presente tese.  

 

A parte experimental desta tese de doutorado foi dividida em três capítulos principais 

(2, 3, 4), correspondentes a esfoliação líquida do MoS2 e aos dois tipos de polímeros que foram 
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empregados para a preparação dos nanocompósitos.  Esta divisão de capítulos partiu do 

princípio de desenvolver e detalhar os diferentes estudos e estratégias que foram implementadas 

a fim de se obter nanocompósitos poliméricos de poliestireno (PS) e poli-butadieno-adipato-

co-tereftalato (PBAT) a base de dissulfeto de molibdênio (MoS2) com o intuito de analisar a 

influência desta nanocarga em matrizes poliméricas com distintas estruturas químicas. O 

conteúdo desta tese para os próximos capítulos está organizado da seguinte forma: 

 

Capítulo 2. - Este capítulo abrange a esfoliação do MoS2 em fase líquida, bem como a 

caracterização morfológica deste cristal utilizando diferentes técnicas. Um estudo de 

simulação teórica das bordas do MoS2 via teoria do funcional da densidade (DTF) 

também foi realizado a fim de se entender a estabilidade anômala do MoS2 em meio 

aquoso. Estas simulações foram realizadas por meio de colaboração com o prof. Dr. 

Leandro Seixas, membro da equipe de pesquisadores do MackGraphe.   

 

Capítulo 3. - O terceiro capítulo trata do método de processamento no estado fundido 

empregando o método LPF (Liquid Phase Feeder)  para a obtenção de nanocompósitos 

com teores de MoS2 extremamente baixos, com partículas de MoS2 em dois estados 

diferentes esfoliados (nm) e não esfoliados (µm) a fim de se avaliar a influência e 

dispersão da partícula dentro da matriz polimérica de poliestireno (PS), caracterizando 

e analisando as diferentes propriedades superficiais, térmicas, químicas, propriedades 

mecânicas bem como estudos sobre morfologia e estrutura dos nanocompósitos 

PS/MoS2 assim como o comportamento reológico destes materiais. 

 

Capítulo 4. - No quarto capítulo foi realizada uma comparação de métodos entre LPF 

(Liquid Phase Feeder) e SSD (Solid Solid Deposition) com teores de MoS2 iguais a 

0,001, 0,003 e 0,006%, empregando como matriz polimérica o poli(butileno-adipato-

co-tereftalato) - (PBAT). Posteriormente após avaliação, foram obtidos filmes dos 

nanocompósitos de PBAT/MoS2 onde foram avaliadas pelas técnicas de DRX, FTIR e  

propriedades mecânicas. Todo este processo também foi realizado por meio de mistura 

no estado fundido.  
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Capítulo 2  
 
 
 

Esfoliação em Fase Líquida do MoS2 

 
 

Embora o grafeno seja o material lamelar mais conhecido e estudado devido as suas 

propriedades únicas observadas [12], o interesse em outros materiais 2D lamelares análogos ao 

grafeno começaram a ganhar destaque, tais como os dicalcogenados de metais de transição (do 

inglês, transition metal dichalcogenides- TMDs). Dentre os integrantes desta família, surge o 

dissulfeto de molibdênio (MoS2), que é considerado como um material extremamente 

interessante do ponto de vista tecnológico devido as propriedades que possui. Estes atributos, 

assim como as técnicas de obtenção de mono à poucas camadas desse material serão abordados 

com o objetivo de fornecer base teórica para a compreensão e discussão dos resultados obtidos 

neste capítulo. Contudo, antes de entrar em detalhes sobre as técnicas, será realizada uma 

explicação sucinta sobre os TMDs, antes de focar mais especificamente no MoS2. 

 

2.1. Dicalcogenetos de metais de transição (TMDS) 

Devido aos avanços na pesquisa com grafeno [1], um interesse crescente têm surgido 

com relação aos materiais bidimensionais tais como a família dos TMDs, óxidos de metal de 

transição (TMOs) e outros materiais bidimensionais como nitreto de boro hexagonal (h-BN), 

telureto de bismuto (Bi2Te3) e seleneto de bismuto (Bi2Se3) [5]. Esses materiais são conhecidos 

e estudados há décadas [28]. Contudo,  nos últimos anos as pesquisas em torno destes materiais 

tem ressurgido dando inicio a um estudo amplo nos diversos materiais bidimensionais, 

permitindo assim conhecer os diferentes atributos e propriedades intrínsecas únicas não vista 

em seus precursores na forma de bulk [29]. Essas novas possibilidades, impactam muitas áreas 

da ciência e tecnologia.  

Um bom exemplo disto pode ser visto na família dos TMDs. Com uma estrutura geral 

dada pela fórmula MX2 [30], onde M é um metal de transição dos grupos IV, V e VI  da tabela 

periódica e X representa as espécies de calcogênio como enxofre (S), selênio (Se) e telúrio (Te) 
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[3], estes materiais exibem propriedades atrativas devido a suas diversas composições, fases 

cristalinas e estruturas eletrônicas, conforme apresentado na Figura 2. Dependendo da 

coordenação e oxidação dos átomos metálicos, os TMDs podem adotar estruturas com 

diferentes propriedades eletrônicas de material tipo isolante (Ex: dissulfeto de háfnio - HfS2), 

semicondutor (dissulfeto de molibdênio - MoS2; dissulfeto de tungstênio - WS2), semi-metálico 

(telureto de tungstênio - WTe2; dissulfeto de telureto - TeS2), e supercondutor com caráter 

metálico (dissulfeto de nióbio - NbS2; disseleneto de vanadium - VSe2) [31], abrindo novas 

conceitos fundamentais e possibilidades tecnológicas (além da utilização do grafeno), em 

campos como transistores, armazenamento de energia, compósitos [32], optoeletrônica, 

eletroquímica e medicina [33].  

 

 

Figura 2:  Tabela periódica indicando a família de metais de transição dicalcogenados. Imagem adaptada da 

referência [34].  

 

Similar ao grafeno, as propriedades físicas dos TMDs (2D-TMDs) estão diretamente 

ligadas ao seu número de camadas quando comparados ao material não esfoliado (bulk). Isso 

acontece devido ao efeito de confinamento quântico e as interações entre as camadas, o que os 

tornam um sistema ideal para explorar propriedades dependentes de número de camada [30]. 

Estes materiais apresentam particularidades únicas como espessura de uma única camada 
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inferior a 1nm [2],  transparência, flexibilidade, transições eletrônicas diretas/indiretas (band 

gap) e mobilidade de portadores de carga, as quais podem revolucionar várias áreas da pesquisa 

incluindo a ciência dos materiais. No entanto, as novas diferentes aplicações demandam 

diferentes procedimentos para a obtenção de compostos MX2 com poucas camadas e por isso, 

surgem diversas alternativas para auxiliar neste processo de obtenção de materiais 2D [32]. 

 

2.1.1. Dissulfeto de molibdênio (MoS2) 

O MoS2, um integrante da família dos TMDs, é encontrado na natureza como 

molibdenita (mineral bruto) [35] e tem sido de grande importância para a comunidade de 

pesquisa em geoquímica, de materiais, de química ambiental e de geotécnica [36]. Outros 

exemplos de aplicações deste material destacam-o como lubrificante [34], catalizados tanto para 

a reação de evolução de hidrogênio (do inglês, hydrogen evolution reaction - HER) [37, 38] 

quanto para a dessulfuração de hidrogênio (do inglês, hydro-desulfurization – HDS) de 

combustíveis de hidrocarbonetos ricos em enxofre [39] e em baterias de lítio-íon de magnésio 

[20].  

Este material também tem sido amplamente explorado em aplicações eletrônicas devido 

às suas propriedades semicondutoras. Estudos em 2010 de Splendiani, A. e colaboradores, 

mostraram uma grande eficiência do MoS2 para absorção e emissão de luz em faixa ampla do 

espectro óptico (infravermelho até visível) [40], tornando-o provavelmente um dos materiais 

mais atraentes da família dos TDMs. Essas propriedades são de grande interesse para aplicações 

em dispositivos optoeletrônicos como células solares, fotodetectores, circuitos lógicos flexíveis 

e sensores [41], abrindo novas perspectivas para avanços tecnológicos [12].  

O MoS2 possui três estruturas cristalinas diferentes, que variam de acordo com a ordem 

de empilhamento e coordenação dos átomos metálicos, como mostrado na Figura 3 [4]. Estas 

simetrias são nomeadas trigonal (1T), hexagonal (2H) e romboédrica (3R) [8, 35], sendo que, 

o número revela a quantidade de camadas por célula unitária.  
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Figura 3: Representação esquemática das modificações polifórmicas nas fases 2H, 3R e 1T das estruturas 

cristalinas do MoS2  com os átomos de calcogênio (X) em amarelo e os átomos de metal (M) em marrom. 

Imagem adaptada da referência [4]. 

 

As fases 2H e 3R possuem uma coordenação prismática trigonal regular, enquanto que 

na fase 1T, a coordenação do molibdênio é octaédrica distorcida [8]. Uma monocamada de 

MoS2 com estrutura cristalina hexagonal 2H possui caráter semicondutor e sua configuração 

simétrica octaédrica 1T possui características metálicas.  

Nesta tese, os estudos foram direcionados para a estrutura cristalina do MoS2 na forma 

2H, também denominada β-MoS2 [36], constituída por uma camada de átomo de molibdênio 

(Mo) integrada a duas camadas de átomos de enxofre (S) formando uma estrutura sanduíche, 

onde cada camada forma uma rede triangular com três átomos de espessura. As camadas de S 

e Mo ocupam sítios na sequência ABA–BAB, onde os locais A e B denotam as posições (0,0) 

e (1/3,
 1/3), respectivamente, em unidades dos vetores de rede primitivos no plano [42]. A forte 

ligação covalente entre os átomos de Mo e S permite a formação de camadas 2D [43], enquanto 

que as lamelas adjacentes interagem através de forças de Van der Waals. A estrutura semelhante 

a um favo de mel [13] do 2H-MoS2 é apresentada na Figura 4, sendo a Figura 4a o material 

bruto, a Figura 4b a vista superior e Figura 4c a vista lateral do cristal. Essa estrutura semelhante 

ao grafite ao longo do eixo C é considerada responsável pelas propriedades lubrificantes desses 

materiais, pois as forças interlamelares de Van der Waals facilitam o cisalhamento quando a 

direção do deslizamento é paralela aos planos do material [20].  
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Figura 4: Fotografia da estrutura do cristal de MoS2 na forma natural (a) Vista superior da estrutura 

cristalina  monocamada na fase 2H do MoS2 (b) e Vista lateral da heteroestruturas indicando as interações 

químicas (c). Imagem adaptada da referência [6]. 

 

 Esta arquitetura o torna um material com propriedades físicas anisotrópicas, 

classificando o MoS2 como o material 2D mais anisotrópico que existe após o grafite [36]. Um 

reflexo disso são os valores de condutividade elétrica os quais são diferentes quando medidos 

na direção paralela e perpendicular à superfície das camadas. Um outro efeito é a mudança de 

bandgap quando a espessura é diminuída até níveis atômicos ao longo do eixo basal devido ao 

confinamento quântico [14]. A Tabela 1 resume as propriedades ópticas, elétricas, mecânicas e 

térmicas das estruturas 2D (monocamada) e 3D (bulk) do MoS2 [44]. 

 

Tabela 1: Propriedades a temperatura ambiente em estado sólido do MoS2  

Cristal 

 

 

Propriedades 

Ópticas 

Propriedades  

Elétricas 
Propriedades Mecânicas 

Propriedades  

Térmicas 

Band gap 

(eV) 

Mobilidade 

(cm2 V-1 s-1) 

V sat  

(cm x s-1) 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

Tensão na 

ruptura 

(%) 

k  
(W  m-1  K-1) 

 

MoS2 – 3D 1.2 – 1.3 30 – 500 3 x 106 240 NA 

50 () b  

4  () c 

 

MoS2 – 2D 1.8 - 1.96a 10 – 130 4 x 106 270 25 – 33 
40 

 

Fonte: Adaptado da referência [45]. 

 
Legenda:  

                a De acordo com "Anomalous Lattice Vibrations of Single- and Few-Layer MoS2". 

                b O símbolo  significa fora do plano 

                c O símbolo  significa a direção dentro do plano 
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Pelo fato do 2H-MoS2 ser um material semicondutor, há possibilidade de ser utilizado 

na fabricação de dispositivos de alto desempenho, tornando-o atraente para construção de 

transistor de efeito de campo (FET), biossensores, fotodetectores e fotocatálise [46]. Com uma 

única camada deste material (bandgap direto de 1,8 eV), esse pode ser usado para produzir 

circuitos lógicos integrados, fotodetectores e dispositivos optoeletrônicos [47]. Recentemente 

foi demonstrado que uma única camada de MoS2 apresenta maior ductilidade em comparação 

com o grafeno, com uma força de escoamento de ~ 23 GPa [48], possuindo valores 

relativamente altos de rigidez e resistência a tração com um módulo de Young em torno de ~ 

300 GPa. Este valor é relativamente alto quando comparados ao módulo de Young do aço (~200 

GPa) [49]. Nesse sentido, o MoS2 é um forte cantidato a ser empregado como carga em 

materiais compósitos, como por exemplo na produção de nanocompósitos poliméricos, tanto 

em polímeros termorrígidos como termoplásticos [50]. Outra vantagem apresentada pela 

monocamada de MoS2 é a sua flexibilidade, o que faz com que esse material na forma 

bidimensional possa ser distorcido sem perder as suas propriedades elétricas quando utilizado 

na produção de peças translúcidas. Desta forma, considerando todas as propriedades do MoS2 

pode-se dizer que este cristal pode ser indicado em diversas áreas de pesquisa, representadas na 

Figura 5, mostrando um amplo domínio nos campos da química, mecânica, eletrônica, 

fotoeletrônica, eletromecânica, e outras, etc [51].  

 

 

Figura 5: Atuações do cristal de dissulfeto de molibdênio (MoS2) em diferentes áreas. Imagem adaptada da 

referência [51]. 

 

 Na tentativa de obter cristais 2D-TMDs a comunidade científica não vem medindo 

esforços para desenvolver rotas sintéticas que auxiliem a produção de nanofolhas de TDMs 
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anatomicamente finas, que preservem sua estrutura cristalina. A literatura especializada relata 

o uso de diversas técnicas para a obtenção de MoS2 bidimensional, entre elas, podemos citar a 

esfoliação micromecânica, esfoliação por intercalação n-butil-lítio,  esfoliação direta em fase 

líquida, entre outros métodos [52, 53], como a deposição química em fase vapor (CVD), a fim 

de se suprir tal necessidade [54]. Nesta tese, como mencionado no início deste capítulo, 

empregamos a metodologia de esfoliação em fase líquida (EFL) para obter um MoS2 de poucas 

camadas utilizando a água deionizada como solvente, proporcionando um método ecológico e 

conveniente para a sintetização deste cristal. Nesse sentido, algumas técnicas relevantes serão 

abordadas a seguir.  

 

2.2. Métodos de produção de materiais 2D-TMDs 

Existem várias técnicas para a obtenção de cristais 2D -TMDs. Cada uma delas  propicia 

resultados diferentes com relação ao tamanho, espessura e nível de defeitos estruturais do 

material final obtido. Nesta seção, serão apresentadas algumas técnicas mais comumente 

utilizadas para a sintetização de materiais 2D de MoS2, as quais  podem ser classificadas em 

dois tipos de abordagem: “top-down” que contempla um processo de redução do material em 

dimensões menores por meio de moagem ou atrito e “bottom-up” onde a síntese implica na 

produção por montagem atômica. Segundo Nicolosi e colaboradores [6], as quatro principais 

técnicas de obtenção de materiais 2D são; esfoliação mecânica, deposição química em fase 

vapor (CVD), esfoliação por n-butil-lítio e esfoliação em fase líquida. Estas técnicas serão 

descritas a seguir, a fim de se aferir os processos que englobam.  

 

2.2.1. Esfoliação micromecânica 
 

Desde o surgimento do grafeno, material com apenas um átomo de espessura, obtido 

via  esfoliação micromecânica a partir do grafite pirolítico altamente orientado (do inglês, 

(highly oriented pyrolytic graphite - HOPG) em 2004 [1], a comunidade científica não 

modificou o método de obtenção de diversos cristais 2D com alta qualidade estrutural. Este 

método consiste na separação das camadas por meio de uma fita adesiva via processos 

repetitivos cola/descola, como é mostrada na Figura 6 [55] até a obtenção de mono e poucas 

camadas de materiais 2D, entre eles o MoS2 [15]. 
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Assim como o grafite, o MoS2 é composto por camadas empilhadas verticalmente 

atraídas umas às outras por forças de Van der Waals, o que facilita o processo de esfoliação, 

produzindo folhas de MoS2 de mono a poucas camadas empilhadas. 

 

 

Figura 6: Processo de esfoliação micromecânica de material 2D. De acordo com a imagem adaptada da 

referência [55] as etapas são as seguintes: (a) Um floco é posto em contato com uma fita adesiva; (b) 

dobrando e desdobrando repetidamente a fita adesiva o floco é esfoliado em vários flocos mais finos, 

cobrindo toda a superfície da fita; (c) a fita adesiva é virada e os flocos são posto em contato com um 

substrato; (d) uma borracha é usada para esfregar suavemente a parte de trás da fita, para garantir um 

contato entre os focos e o substrato; (e) a fita adesiva e retirada do substrato, e os flocos ficam depositados 

na superfície do substrato; (f) os flocos na superfície são identificados por meio de um microscópio óptico.   

 

Em 2012 pela primeira vez um grupo de pesquisadores utilizaram foto-transístores 

baseados em monocamadas de MoS2, obtidos via esfoliação mecânica [56]. No entanto, este 

método é mais indicado para aplicações que necessitam de uma pequena quantidade de material, 

como em aplicações em nanoeletrônicas e fotônicas. Contudo, devido a seu baixo rendimento, 

considerando tempo e reprodutibilidade da técnica [2], o uso dessa técnica fica impossibilitando 

para aplicações que necessitam de grandes quantidades de material esfoliado.  
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2.2.2. Deposição química em fase vapor (CVD) 

 

O processo de sintetização via deposição química em fase vapor (do inglês, chemical 

vapor deposition - CVD), vem sendo utilizado para a produção de grafeno de alta qualidade, 

uniformemente distribuído em áreas relativamente grandes (cm2), onde seu crescimento é 

realizado sobre um substrato de cobre ou níquel [23]. Recentemente, cristais análogos aos de 

grafeno tais como nitreto de boro hexagonal (h-BN) e os TMDs, entre eles o MoS2, tem sido 

sintetizados por este método [46, 54]. Essa técnica é bastante indicada no uso do material para 

aplicações em dispositivos optoeletrônicos devido a possibilidade de fabricação de folhas 

uniformes com grandes áreas contínuas. A metodologia desta técnica, para o crescimento dos 

filmes de MoS2, consiste na utilização de precursores de molibdênio (Mo) e enxofre (S) que 

são dispostos separadamente em recipientes cerâmicos sob aquecimento que varia entre 650 oC 

– 750 oC dentro de um reator. Este processo é iniciado com a inserção de gases nobres sob uma 

pressão de 1 atm, onde a reação de decomposição dos gases precursores reagem e se depositam 

sobre um substrato de SiO2/Si na superfície [46, 57]. Esta técnica está representada na 

esquematização da Figura 7.  

 

 

Figura 7: Ilustração esquemática de síntese de monocamadas de MoS2 via deposição química em fase vapor. 

Imagem adaptada da referência [46]. 

 

Não obstante, apesar deste método produzir folhas de materiais 2D de alta qualidade, 

pesquisadores relatam que a aleatoriedade na orientação das monocamadas depositas sobre o 

substrato ainda é um problema [54]. Além disso, o fato de envolver baixas pressões e altas 

temperaturas, eleva o custo e a viabilidade de uso dessa técnica para produção de compósitos 

poliméricos. Alem disso seu uso é limitado por ser oriunda de uma produção em pequena escala.  
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2.2.3. Esfoliação por intercalação 

O método de intercalação foi demostrado pela primeira vez na década de 1970 [4], e a 

esfoliação subsequente de camadas finas de particulados de MoS2 foi demostrada por  Joensen 

e colaboradores em 1986 [58]. Hoje em dia, este método está experimentando um renovado 

interesse.  

O procedimento desta técnica consiste na imersão de cristais 3D de MoS2 em solução 

com íons como o lítio ou mais recentemente íons alcalinos de sódio [41] para a intercalação de 

compostos de organolítio, tais como metil-lítio (Me-Li),  n-butil-lítio (n-Bu-Li), e terc-butil-

lítio (tBu-Li) entre as camadas do MoS2 [59].  

Este processo de intercalação conhecido como litiação, ocorre em três etapas:  a primeira 

etapa compreende a imersão do MoS2 (bulk) em solução de n-butil-lítio por um período de 48-

72 horas em atmosfera inerte. Na segunda etapa é adicionado o hexano e subsequentemente e 

realizada a lavagem do material por centrifugação, retirando o excesso de n-butil-lítio [60, 61].  

Na sequência, é adicionada água, que reage com o lítio gerando hidróxido de lítio e gás 

hidrogênio em uma reação exotérmica, separando as camadas [59]. Este processo de 

intercalação e imediata esfoliação é realizado em ambiente com atmosfera controlada, com 

baixa umidade. 

Isto ocorre devido ao fato dos reagentes serem inflamáveis e passíveis de ignição com 

ar ou água.  A terceira etapa pode ser realizada em atmosfera comum, como por exemplo dentro 

de uma capela, acondicionando a suspensão em um frasco e expondo-a a ondas ultrassônicas 

por aproximadamente uma hora. Após isso faz-se necessário a etapa da centrifugação, onde 

haverá separação das nanopartículas com menor número de camadas. Este processo pode ser 

visualizado na esquematização apresentada na Figura 8. 
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Figura 8: Intercalação do MoS2 por n-butil-lítio. Imagem adaptada da referência [59]. 

 

 

Esta técnica permite a obtenção de grandes quantidades de nanofolhas de MoS2, porém 

a sintetização envolve cuidados na manipulação e realização da esfoliação devido à alta 

reatividade do lítio com a água. Além disso, particularmente para o MoS2, o processo de 

intercalação com lítio com subsequentemente esfoliação, alteram a estrutura eletrônica das 

nanofolhas esfoliadas de um caráter semicondutor para metálico, e a coordenação do átomo de 

Mo é alterada de trigonal prismática (2H-MoS2) para  octaédrico (1T-MoS2)  [4, 21] tornando 

esses cristais inadequados para utilização em aplicações semicondutoras [16][53].  

 

2.2.4. Esfoliação em fase líquida (EFL) 

 

Esta técnica que envolve a esfoliação mecânica de cristais lamelares por ultrassonicação 

ou cisalhamento em líquidos apropriados. Sua utilização vem avançando substancialmente 

desde seu surgimento na área científica em 2008, quando os pesquisadores Hernandez e 

Coleman et. al, reportaram pela primeira vez a produção em grande escala de grafeno [62].  No 

trabalho citado anteriormente, o pó de grafite foi dispersado em solventes orgânicos específicos 

tais como N-methil-pirrolidona (NMP) e N,N-dimetilformamida (DMF), seguido de sonicação 

e centrifugação. As amostras obtidas de grafeno por meio desta técnica, foram caracterizadas 

por diferentes equipamentos, tais como microscópio eletrônico de transmissão (MET), 
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microscópio eletrônico de varredura (MEV) e microscópio de força atômica (AFM), a fim de 

mostrar o grau de esfoliação e tamanho das folhas obtidas. A fração numérica de grafeno 

monocamada adquirida neste trabalho foi estimada em 28%. 

Para uma melhor compreensão, das diferentes etapas da síntese da EFL foi apresentado 

na Figura 9, um diagrama conceitual do processo de obtenção de mono ou poucas camadas de 

materiais 2D. 

 

 
Figura 9: Diagrama ilustrando as diferentes etapas do processo de esfoliação em fase líquida para a obtenção 

de matérias 2D esfoliados.  

 

A versatilidade deste método proporcionou uma nova visão para a produção em larga 

escala e baixo custo do grafeno como também para outros materiais bidimensionais tais como 

nitreto de boro hexagonal (h-BN), dissulfeto de tungstênio (WS2), disseleneto de molibdênio 

(MoSe2) o dissulfeto de molibdênio (MoS2) entre outros [5, 24, 43, 63], devido a relativa 

simplicidade que engloba a produção de materiais 2D.  
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Este método de EFL divide-se em quatro etapas sucessivas que são considerados fatores 

chaves para conseguir um alto grau de esfoliação e estabilização dos cristais. Estas etapas serão 

descritas a seguir: 

 

 Etapa 1 - Imersão. Mistura do material 3D (cristal) com solvente; Para iniciar esta 

etapa, diversos solventes orgânicos são usados como meio de esfoliação de cristais sólidos.  

Para o MoS2 e outros cristais como nitreto de boro hexagonal (h-BN) e dissulfeto de 

tungstênio (WS2), Coleman reportou os 20 solventes mais adequados para o processo de 

esfoliação líquida. Nessa lista, para o MoS2 os principais foram: N-vinilpirrolidona (NVP), N-

Octil-pirrolidona (N8P), N-docetil-pirrolidona (N12P), N-metil-pirrolidona (NMP), Dimetil-

imidazolidinona (DMEU), Dimetilformamida (DMF), além de isopropanol (IPA) e acetona. 

Esta classificação foi realizada considerando os valores de tensão superficial dos solventes com 

base no valor da energia superficial do MoS2 (46,5 mJ/m2) [16].  

          Um aperfeiçoamento dado a esta técnica sugere que os componentes polares e dispersivos 

das energias de superfície do solvente e do sólido devem ser similares para que exista uma 

esfoliação eficiente e para obter dispersões estáveis [63, 64]. Com base nessa informação, um 

grande número de solventes e combinações de solventes foram testadas, consequentemente, 

foram identificados os solventes que são eficientes para a esfoliação dos cristais de MoS2 [64].   

Dessa forma, na Tabela 2, são mostrados os valores da tensão superficial de alguns 

solventes adjunto com as componentes dispersivas e polares. É importante entender as 

interações químicas que existem entre os solventes e os cristais 2D, que podem ser avaliadas a 

partir da tensão superficial do líquido e energia de superfície do cristal. Quanto mais próximos 

forem esses valores maior o nível de interação líquido-sólido, consequentemente, o solvente se 

apresentará com maior poder de esfoliação para o material.   

Nesse contexto, alguns artigos indicam que não apenas a tensão superficial deve ser 

considerada, como uma avaliação detalhada da interação química que existe entre as bordas do 

material com os diferentes solventes para alcançar uma dispersão e, principalmente, a 

estabilidade dos materiais 2D após esfoliação [16]. Consequentemente, para que um solvente 

seja considerado adequado, ele não deve apenas ser capaz de esfoliar o material, mas também 

deve conservar sua morfologia original, mantendo a dispersão por longos períodos de tempo 

[63]. Caso contrário, seria um cenário não favorável devido a uma precipitação acelerada dos 

materiais 2D.    
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Tabela 2: Tensão Superficial total e tensão superficial dos componentes dos solventes 

Solventes 

Tensão superficial 

dos solventes 

(mJ/m2) 

Componente 

Dispersiva 

Componente 

Polar 

Componente 

polar/Componente 

dispersiva 

DMSOa 44,00 36,00 8,00 0,222 

NMP 40,79 29,21 11,58 0,396 

DMF 36,50 25,20 11,30 0,448 

Etanol 23,70 19,30 4,40 0,228 

Acb 23,30 16,50 6,80 0,412 

IPA 23,00 19,50 3,50 0,179 

H2Oc 72,75 22,10 50,65 2,292 

Fonte: Adaptado da referência [63]. 

 
Legenda: a Sulfóxido de dimetilo (DMSO) 

                b Acetona (Ac) 

                c Agua deionizada (H2O) 

 

Entre as combinações de solventes como por exemplo etanol/água [65] considerados 

co-solventes amigáveis com o meio ambiente [66], existe um ajuste de proporção que deve ser 

feito a fim de obter sistemas com tensão superficial mas próximo ao material 2D, para serem 

empregados como solventes com a finalidade de obter nanofolhas esfoliadas. Nesses trabalhos 

o grau de solubilidade pode ser previsto pelas equações de Hansen e Hildebrandt, as quais 

descrevem as interações físico/químicas entre o sólido e solvente [63], considerando as faces 

dispersivas, polares e ligações de hidrogênio dos solventes, através da comparação de forma 

direta com o material a ser esfoliado [66]. 

 

 Etapa 2 - Esfoliação.  Aplicação de ultrassom: Após a escolha do solvente adequado, 

as dispersões são submetidas a ondas ultrassônicas, como por exemplo o uso de banho de 

ultrassom. Durante ciclos de baixa pressão e alta intensidade pequenas bolhas de vácuo são 

criadas. O evento de uma bolha em colapso é uma implosão microscópica que gera alta 

turbulência no local e há liberação de energia térmica. Quando as bolhas atingem um certo 

tamanho, elas colapsam fortemente durante um ciclo de alta pressão (Figura 10). Na frequência 

do ultrassom de 20 kHz, as bolhas geradas no campo de som são relativamente grandes e seu 

colapso resulta em fortes ondas de choque que podem ser úteis para aplicações mecânicas de 

cisalhamento, como a emulsificação [67]. Esse fenômeno descrito é chamado de cavitação, 

sendo esse muito importante para auxiliar o processo de esfoliação, pois devido a superação  

das forças de Van der Waals dos cristais 2D, possibilita a produção de nanofolhas ultrafinas 

esfoliadas [5].   
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Figura 10: Resumo gráfico do evento de formação de bolhas, crescimento de bolhas e subsequente colapso 

ao longo de vários ciclos acústicos. Uma bolha oscila com a onda sonora aplicada, contraindo durante a 

compressão e expandindo-se durante as rarefações. Imagem adaptada da referência  [67].  

 

 Etapa 3. Centrifugação: Nesta etapa, as partículas esfoliadas podem ser selecionadas 

por tamanho [5]. O resultado desta classificação está estritamente vinculado a velocidade de 

centrifugação que será aplicada a dispersão, onde a maior massa migra ao precipitado ao mesmo 

tempo em que monocamadas e poucas camadas de material 2D de menor peso se mantém no 

sobrenadante [49].  

Mediante ação gravitacional existente durante a centrifugação é possível realizar a 

separação das partículas esfoliadas de acordo com os níveis de velocidades empregadas. A 

Figura 11 apresenta resultados obtidos para a separação de tamanho por área lateral das 

partículas esfoliadas dependendo da velocidade aplicada durante a centrifugação [49]. Esses 

resultados indicam que  velocidades elevadas induzem a separação de partículas com menor 

tamanho lateral as quais influênciam na cor da dispersão.   
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Figura 11: Fotografias das dispersões após seleção de tamanho de partículas influênciadas pelas velocidades 

de centrifugação. Imagem adaptada da referência [49]. 

 

 Etapa 4 – Estabilidade das dispersões. Separação do sobrenadante e precipitado: 

Após a centrifugação, obtém-se uma dispersão de materiais 2D esfoliados com mono ou poucas 

camadas encontradas no sobrenadante. Estas dispersões são cuidadosamente coletas para serem 

analisadas e usadas para diversas aplicações tais como tintas, revestimentos [68], reforço 

mecânico para polímeros [49], entre outras aplicações.  

As quatro etapas anteriormente descritas, são fatores chave para uma esfoliação 

eficiente, pois propiciam uma alta esfoliação e a formação de nanomateriais 2D de alta 

estabilidade. Baseados neste critério Shen, J. e colaborares mostraram que diferentes resultados 

que podem ser obtidos quando esta técnica é empregada (esfoliação completa, esfoliação parcial 

e esfoliação não realizada) as quais estão ilustradas na Figura 12. Estes resultados estão 

vinculados a interação que existe entre os cristais 2D e a tensão superficial dos solventes (λ) 

para reduzir as forças de Van der Waals a fim de auxiliar na separação das camadas em 

monocamadas, bicamadas ou multicamadas. Quando do uso da ultrassonificação, observa-se 

uma dispersão de material com poucas camadas em meio líquido. Estes resultados podem ser 

aplicados para a fabricação de filmes, materiais compósitos [29], impressão a jato de tinta, 

revestimentos por pulverização [4] e nanocompósitos poliméricos (NCPs) [49]. 
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Figura 12: Esquematização do processo de esfoliação em fase líquida. Indicando as quatro etapas deste 

processo para a obtenção de materiais 2D. Imagem adaptada da referência [63]. 

 

Apesar desta técnica apresentar uma metodologia fácil de ser aplicada, apresenta 

limitações vinculadas as concentrações dispersas (material esfoliado) que tendem a serem muito 

baixas (~1 mg/mL). Outro fator importante, é que o tamanho lateral do material obtido é 

relativamente pequeno (200 – 400 nm) [49]. Uma das razões para isso decorre das quebras de 

ligações induzidas pelo processo de sonicação. Assim, esta técnica produz materiais 2D com 

uma distribuição de número de camadas mais larga e tamanhos laterais inferiores a técnicas 

como esfoliação mecânica e CVD. Contudo, essas duas técnicas citadas não fornecem a 

capacidade de produção suficiente para o campo de atuação de nanocompósitos poliméricos. A 

qualidade do material obtido por esfoliação líquida é extremamente satisfatória para atingir 

requisitos de produção de nanocargas a serem aplicadas a matrizes poliméricas.  

 

2.3. Comparação entre as técnicas de esfoliação 

Visando a um menor custo de produção para elevadas quantidades e qualidade das 

nanofolhas (tamanho e espessura) dos cristais 2D, a esfoliação em fase líquida apresenta-se 

como vantajosa devido a simplicidade na produção de mono a poucas camadas de partículas de 

MoS2. A Figura 13, adaptada do trabalho apresentado por Novoselov, et, al. [69], ilustra a 
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comparação do preço para a produção vs. qualidade das camadas nas principais técnicas de 

esfoliação, indicando as aplicações das amostras obtidas via diferentes técnicas.  

 

 

Figura 13: Diagrama comparativo da produção em massa versus a qualidade das camadas. Imagem adaptada 

da referência [69]. 

 

Além do diagrama apresentado na Figura 13, a Tabela 3 apresenta de forma comparativa 

os diferentes métodos para a obtenção de nanofolhas de MoS2, informando as dimensões 

obtidas por cada método assim como suas vantagens e desvantagens.   
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Tabela 3: Comparação entre os métodos de síntese das nanofolhas de MoS2 

      Método 
Dimensões 

Vantagem Desvantagem 
Lateral Espessura 

Esfoliação 

mecânica 

Até vários 

micrometros 
1~6 camadas Condição moderada Baixo rendimento 

Esfoliação por 

cisalhamento 
 40~220 nm 2~12 camadas 

Alto rendimento, 

facilmente processado 

Grande distribuição de 

tamanho e espessura 

 

Intercalação 

 Íon-Li 

De 300 nm até 

vários  

micrometros 

1~8 camadas 
Maior rendimento de 

monocamadas 

Reagentes pirofóricos 

são necessários 

 

CVD 
Até alguns 

micrometros 
1~10 camadas 

Número de camadas em 

larga escala, de alta 

qualidade  

Necessário ambiente de 

alto vácuo e alta 

temperatura. 

Esfoliação 

assistida por 

solvente 

Algumas 

centenas de 

nanômetros 

Multicamadas 

Grandes quantidades de 

rendimento, facilmente 

processado 

Difícil de controlar 

tamanho e espessura 

Fonte: Adaptado da referência [70]. 

 

Em síntese, as técnicas que proporcionam camadas de alta qualidade não permitem uma 

produção escalável a um valor acessível. Por outro lado, as que geram produções elevadas de 

materiais bidimensionais conduzem a um baixo controle dimensional, podendo ocasionar 

defeitos nos planos basais, o que limita algumas propriedades. Entretanto, recentemente foi 

demostrado que os TMDs, podem ser esfoliados em solventes ou em soluções aquosas com ou 

sem surfactantes [71], sem a ocorrência de nenhum dos problemas descritos acima, por meio 

da esfoliação em fase líquida (EFL). Por estes motivos, neste trabalho a EFL foi utilizada como 

meio de obtenção de MoS2 de poucas camadas para posterior inserção em matrizes poliméricas 

no estado fundido. 

2.3.1. Adoção da esfoliação em fase líquida-EFL para o MoS2 

 

Estas limitações citadas acima não são necessariamente desfavoráveis para nosso 

sistema de obtenção de NCPs/MoS2, uma vez que, vale ressaltar, que esta técnica é adequada 

para uma produção em larga escala de partículas 2D esfoliadas em solventes, o que facilita  a 

introdução e aplicação desses materiais 2D em matrizes poliméricas para atuarem como 

reforços. Nesse sentido, procurou-se encontrar um solvente amigável com o meio ambiente e 

de fácil manipulação, sobretudo que fosse capaz de interagir entre as lamelas do cristal para a 
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obtenção em larga escala de MoS2 com poucas camadas e mantivesse a estabilidade da 

dispersão por períodos longos.  

Coleman e colaboradores destacaram o isopropanol (IPA) e o N-metil pirrolidona 

(NMP) como solventes promissores para a obtenção de mono ou poucas camadas de cristais 

2D, descrevendo este mecanismo de produção como um método simples e econômico. Não 

obstante, os resultados descrevem que estas dispersões podem apresentar instabilidade a longo 

prazo devido à evaporação do solvente mais volátil [14]. Levando em conta essas observações 

e fazendo uso de modelos preditivos, descobriu-se que um bom solvente para o MoS2 deve ser 

pelo menos parcialmente hidrofóbico. Isso acontece porque o MoS2 apresenta energia 

superficial de 46,5 mJ / m2 e um ângulo de contato da água de 91,6° [72], conferindo-lhe um 

caráter hidrofóbico. No entanto, como já mencionado anteriormente, a literatura reporta o 

sucesso da EFL do MoS2 em meio de H2O, sem o uso de qualquer agente estabilizante ou 

surfactante [73, 74].   

Alguns autores como Hai, Xiao e colaboradores assim como Ma, Han e colaboradores 

[53, 75], reportam que ao reduzir o tamamho lateral dos cristais, o aumento de borda é 

drasticamente aumentada, causando tal estabilidade devido às forças hidrodinâmicas 

(eletrostáticas) e forças de Van der Waals entre as camadas. No entanto, a quantidade de autores 

que observaram tal comportamento ainda é insuficiente para confirmar essa informação. Outra 

hipótese para explicar a estabilidade do MoS2 em água é a funcionalização das bordas. Sabe-se 

que o MoS2 é conhecido por promover reações como as Reações de Evolução do Hidrogênio 

(HER) e apresentar atividade catalítica significativamente aumentada nas bordas. Isso poderia 

levar à introdução de ligações pendentes ligadas à borda, as quais reagem prontamente com 

grupos funcionais formadores de H2O.  

Dessa forma, nesta parte da tese foi adotado o uso de dois solventes usando a seguinte 

nomenclatura (água deionizada - H2O e acetona - AC) para realização da EFL do MoS2. 

Também foi feita uma investigação experimental minuciosa, na qual foi avaliada a qualidade 

do material (número de camadas e manutenção estrutural). Uma explicação teórica detalhada 

foi realizada, a fim de se explicar a estabilização do MoS2 quando esfoliado em água, usando 

simulações ab initio, baseadas na teoria do funcional da densidade (DFT). Essa etapa foi 

realizada em colaboração com o Prof. Leandro Seixas. Acredita-se que este estudo, descrito no 

capítulo 2, fornecerá dados suficientes para embasar as duas hipóteses mencionadas 

anteriormente.  
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2.4. Materiais e Métodos  

 

2.4.1. Materiais 

Para essa fase do projeto foi utilizado o dissulfeto de molibdênio (MoS2), em pó 

adquirido da empresa Sigma Aldrich, pureza de 99% com um tamanho lateral entre 7 e 40 µm. 

A água deionizada foi produzida usando um sistema de purificação Milli-Q H2O da marca 

ALPAX Direct. A acetona foi adquirida da Synth Company (padrão A.A A.C.S). 

 

2.4.2. Métodos 

2.4.2.1. Processo de EFL do dissulfeto de molibdênio (MoS2) 

 

Para a realização desta etapa, foram preparadas duas dispersões onde foi inserido de 0,1 

g de MoS2 em 100 mL de água deionizada e acetona, respectivamente (estas nomenclaturas 

seram usadas no decoger do presente trabalho). As dispersões foram expostas a sonicação 

utilizando um ultrassom de banho (Elma P30), com uma potência de 37 kHz, à 30 ± 2 oC.  

Inicialmente avaliou-se a efetividade da esfoliação com a variação do tempo de sonicação (30, 

60, 120 e 180 minutos) utilizando o sistema de esfoliação com H2O como referência. As 

dispersões obtidas com estes diferentes tempos foram centrifugadas em um equipamento 

Quimis, por 60 minutos a 4000 rpm, sendo o sobrenadante coletado e analisado pela técnica de 

espectroscopia Raman. Para essa análises, a dispersão coletada após centrifugação foi inserida 

em um O-ring sobre um substrato de vidro1, a  Figura 14 apresenta os diferentes espectros 

oriundos das variações dos diferentes tempos já mencionados dando destaque a distância entre 

as bandas E1
2g e A1g. Esse distanciamento entre bandas é frequentemente usado para avaliar o 

grau de esfoliação das amostras de MoS2, que relaciona as menores distâncias entre estas bandas 

indicando um melhor nível de esfoliação [76]. Maiores detalhes sobre essa técnica de avaliação 

será discutido em um tópico a seguir.   

Sabe-se que com o maior período de utilização do ultrassom, maior é o tempo em que a 

dispersão experimenta de forma direta a esfoliação e, por conseguinte, a concentração do 

                                                 
1 Antes de optar por esta altermantiva as amostras foram analisadas via drop casting sobre um substrato de silício 

conforme é apresentado no Anexo A. Porem, empregando está metodologia as não foi viável o análise via Raman, 

uma vez que as partículas se aglomerabam dificultando a avaliação do grau de esfoliação.  



Capítulo 2                                                                                                                                 

                                                                                              Esfoliação em Fase Líquida do MoS2  
 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  58 

material esfoliado é mais alta [77].  Esse comportamento foi observado nas dispersões que 

utilizaram tempo de sonição de 180 minutos.  

Devido a esse resultado preliminar, foi escolhido o tempo de 180 minutos para a 

esfoliação em água e acetona. 

 
Figura 14: Espectros Raman dos modos vibracionais E12g e A1g do MoS2 presentes nas dispersões em água 

produzidas com diferentes tempos de sonicação.  

 

Na Figura 15, é apresentado um fluxograma esquematizando a metodologia realizada 

para a obtenção de poucas camadas dos cristais 2D de MoS2 assim como, as caracterizações 

que foram realizadas, para poder avaliar a morfologia, espessura e estabilidade dos cristais.  
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Figura 15: Fluxograma experimental descrevendo o procedimento da EFL do MoS2 usado neste trabalho.  

 

2.4.2.2. Técnicas e condições de caracterização da EFL/MoS2 

 

As dispersões obtidas por meio do processo de EFL do MoS2 foram avaliadas por 

diversas técnicas de caracterização com o intuito de estudar a estrura, topologia e estabilidade 

do sobrenadante após processo de esfoliação. As diferentes analises realizadas são apresentadas 

na Figura 16, indicando o emprego que cada técnica para obter as diferentes informações com 

relação ao estado da partícula. A continuação são apresentadas as técnicas e o estado e 

condições das amostras que foram analisadas.  
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Figura 16: Técnicas de caracterização para avalição morfológica, estrutural e estabilidade do MoS2 esfoliado 

por meio do processo de EFL.  

 

2.4.2.2.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
  

Após a centrifugação, 1 µL da dispersão retirada do sobrenadante foi depositado em 

substrato de grafite pirolítico altamente orientado (do inglês, highly oriented pyrolytic graphite 

-HOPG). O material foi analisado utilizando um microscópio eletrônico de varredura JEOL 

JSM -7800F para avaliação estrutural dos cristais de MoS2, após o processo de EFL. A 

deposição do cristal 3D do MoS2, antes do processo de esfoliação, foi realizada sobre uma fita 

de carbono e posteriormente analisada utilizando um microscópio da JEOL modelo JSM – 

6510.  

 

2.4.2.2.2. Microscopia de força atômica (AFM) 
  

Alíquotas do sobrenadante após o processo de centrifugação foram depositadas sobre a 

superfície de substratos de mica seguindo o método drop casting. As amostras permaneceram 

um mínimo de 24 hrs em dessecador para remoção da umidade. Posteriormente, essas amostras 

foram analisadas usando um microscópio Bruker Icon Dimension no modo ScanAsyst (modo 

de Taping ou contato interminente), com uma sonda ScanAsyst Air. As imagens foram 

coletadas com 256 x 256 pontos de resolução dentro de uma área de 50 x 50 µm.  

 

 



Capítulo 2                                                                                                                                 

                                                                                              Esfoliação em Fase Líquida do MoS2  
 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  61 

2.4.2.2.3. Espectroscopia confocal Raman 
 

Alíquotas do sobrenadante após o processo de esfoliação e centrifugação foram 

depositadas em um O-ring sobre um substrato de vidro, para que assim as partículas pudessem 

ser  analisadas em suspensão. Os espectros foram obtidos utilizando um espectrômetro Raman 

modelo Witec UHTS 300, utilizando um laser verde (532 nm) e um tempo de integração igual 

a 5.000 ms.  

 

2.4.2.2.4. Espectroscopia no UV-VIS 
 

O espectro de UV-VIS das dispersões do processo de EFL em água do MoS2 após o 

processo de centrifugação apresenta dois picos de absorção característicos do 2H-MoS2 [78], 

os quais referem-se as transições ópticas localizados em 606 nm (B) e 669 nm (A) [79]. Estes 

picos de absorbância foram usados como referências para estimar o tamanho de partícula – L 

(Equação 2) e o número de camadas do MoS2 – N (Equação 3), como proposto pelos autores 

Claudia Backes e colaboradores [33]. Ambas equações conduzem a valores com margem de 

erro inferior a 10% [33]. Também pode ser observado um terceiro pico, com um comprimento 

de onda situado em  348 nm, valor de comprimento de onda próximo aos valores encontrados 

na literatura [21, 33]. Esse pico em 348 nm é considerado como pico de referência já que sua 

intensidade não se altera com variações de números de camadas [33].  

Alíquotas do sobrenadante após o processo de esfoliação e centrifugação foram alocadas 

em uma cubeta de quartzo à temperatura ambiente e analisadas em um espectrofotômetro de 

feixe simples Agilent (Modelo 8453). Dados oriundos dos espectros obtidos foram utilizados 

para cálculos de acordo com as seguintes equações (Eq. 2 e Eq. 3):  

 

𝐿(µ𝑚) =  
3.5

𝐸𝑥𝑡𝑏

𝐸𝑥𝑡348
− 0.14

11.5 −  
𝐸𝑥𝑡𝑏

𝐸𝑥𝑡348

                                  Equação    2 

 

𝑁 = 2.3 𝑥 1036𝑒−54888/𝜆𝐴                                      Equação     3   

 

Sendo ExtB o coeficiente de extinção molar do ponto B do espectro UV/Vis em uma 

frequência de  (606 nm), utilizando o valor da absorbância para denotar esse parâmetro; e Ext348 
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é a absorbância no ponto de referência, no caso 348 nm. Para a equação 3, o comprimento de 

onda do ponto A (λA),  se faz necessário. 

 

2.4.2.2.5. Microscopia ótica 
 

As dispersões de MoS2 foram dispostas sobre placa de Petri, para serem analisadas em 

um microscópio ótico da empresa Nikon utilizando lente com objetiva de 20X. 

 

2.4.2.2.6. Potencial zeta e espalhamento de luz 
 

700 µl do sobrenadante foram transferidos para cubetas capilares do tipo DTS1070 para 

serem analisadas usando um ZetaSizer NANO ZS (Malvern), obtendo-se o valor do potencial 

zeta da dispersão. As determinações do tamanho das nanopartículas foram feitas por 

espalhamento dinâmico de luz, sendo realizadas no mesmo equipamento. Utilizou-se 4 mL do 

sobrenadante em cubetas de poliestireno com um percurso óptico de 1 cm, com uma 

temperatura de operação de 25 oC. 

 

2.4.2.2.7. Espectroscopia no infravermelho com transformada de 
fourier (FTIR) 
  

A caracterização do MoS2 bulk assim como o sobrenadante e água deionizada foram 

analizadas pela técnica de FTIR, usando um espectrômetro de infravermelho, da marca 

Shimadzu modelo IRTracer -100, na faixa de 4000 – 1000 cm-1 e resolução de 8 cm-1. As 

analises das dispersões assim como da água deionizada foram inseridas dentro de uma célula 

para líquidos Fixed Thickness Cell (P/N 202-32002-XX) de KRS-5 de 1 mm de espessura. A 

técnica Attenuated Total Reflection (ATR) foi usada para análises dessas amostras. Estas 

análises foram realizadas no laboratório da empresa da Shimadzu, Barueri/SP. 

 

2.4.2.2.8. Teoria do funcional da densidade (DFT) 
 

Simulações quânticas ab initio baseadas na teoria do funcional da densidade (DFT) [80, 

81] como implementado no código SIESTA [82] foram usadas para estudar funcionalidades de 

borda no MoS2. Foi usado funções base dupla-ζ com orbitais de polarização (DZP), 

deslocamento de energia de 0.03 eV, energias de corte de 300Ry e pseudopotenciais de norma 
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conservada com parametrização de Troullier-Martins [83]. O funcional de troca-correlação 

utilizado foi na aproximação do gradiente generalizado com parametrização de Perdew-Burke-

Ernzerhof (PBE) [84]. As geometrias foram otimizadas com o critério de forças menores que 

0,03 eV / Å.  

Para flocos de MoS2, espaçamentos de aproximadamente 15 Å foram usados entre as 

imagens adjacentes para evitar interações espúrias com imagens periódicas. As cargas parciais 

foram calculadas usando o método de densidade de deformação de Voronoi [85]. Os mapas 

eletrostáticos foram calculados com densidades eletrônicas isosuperfícies coloridas com valores 

de potencial de Hartree. As regiões azuis em mapas eletrostáticos representam cargas líquidas 

positivas, a região vermelha representa cargas líquidas negativas e as regiões verdes 

representam neutralidade de carga. A análise de dados volumétricos foi feita usando o programa 

VESTA [86]. 

 

2.5.  Resultados e discussões 

 

Os solventes inicialmente utilizados para a EFL do MoS2 foram água deionizada e 

acetona. As dispersões de MoS2 nesses meios líquidos foram parcialmente previstas pela teoria 

de solubilidade de Hansen, que considera três parâmetros: i) componentes dispersivos (D), ii) 

polares (P), e iii) interações de hidrogênio (H) do solvente e do material a ser esfoliado. A 

Equação 1 mostra como se calcula o Ra, (a diferença entre a energia livre de superfície da 

partícula e a tensão superficial do solvente), sugerindo que quanto menor o valor de Ra, maior 

a solubilidade. 

 

Ra=√4(δD1-δD2)2+(δP1-δP2)2+(δH1-δH2)2                     Equaçuão     1 [87] 

 

Os valores dos parâmetros de Hansen, para os solventes água e acetona, assim como 

para o cristal de MoS2 são apresentados na Tabela 4. Estes valores foram aplicados para calcular 

(Ra). 
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Tabela 4: Parâmetros de solubilidade, tensões superficiais de solventes 

Parâmetros de Solubilidade de Hansen 
 

SOLVENTES 

Componente 

Dispersiva (D) 

Componente 

Polar (P) 

Interações de 

hidrogênio (H) 

H2O2 15,6 16,0 42,3 

AC3 7,58 5,1 3,4 

MoS2
4 17,8 9 7,5 

 

A AC apresenta o melhor resultado (Ra = 21,21), quando comparado ao H2O (Ra = 

35,77), sugerindo uma interação mais forte entre a partícula e o líquido. No entanto, após o 

processo de esfoliação e centrifugação, observou-se o comportamento inverso (ver imagem da 

Figura 17). O MoS2 esfoliado em H2O produziu um sobrenadante muito estável, com depósito 

desprezível de material e estabilidade de dispersão a longo prazo (meses). A água pode-se 

decompor em íons H+ e OH- quimicamente, sob condições usadas no processo de esfoliação, de 

modo que a cavitação pode fornecer energia suficiente para diminuir o número de camadas e 

induzir à reações químicas desses materiais com água. Essas reações ocorrem preferêncialmente 

nas bordas do material. Como o MoS2 é eletricamente menos condutivo do que o grafeno, uma 

dupla camada elétrica pode-se formar em sua superfície e assim, outorgar tal estabilidade [73]. 

Em contraste, o MoS2 esfoliado em acetona apresenta precipitados dentro de três dias, como 

pode ser visto nas imagens da Figura 17. 

 

                                                 
2 Estes valores foram obtidos da tabela disponível em (https://www.accudynetest.com/solubility_table.html) 
3 Estes valores foram obtidos da tabela disponível em (The Determination of Solubility Parameters of Solvents 

and Polymers by Means of Correlations with Other Physical Quantities) JOURNAL OF APPLIED POLYMER 

SCIENCE VOL. 19, PP. 1163-1179 (1975) 
4 Estes valores foram obtidos da referência (Solvent Exfoliation of Transition Metal Dichalcogenides: 

Dispersibility of Exfoliated Nanosheets Varies Only Weakly between Compounds) DOI: 

https://doi.org/10.1021/nn300503e  
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Figura 17: Imagens fotográficas das dispersões do MoS2 em água e acetona em diferentes etapas ao longo 

do processo.  

 

Para avaliar os efeitos da esfoliação de forma direta, foram obtidas micrografias da 

estrutura do MoS2 tridimensional (3D) antes destas partículas serem induzidas no processo de 

esfoliação líquida, como observado através das Figuras 18-a e 18-b. Comparando-se o MoS2 

3D, com o material após o processo de EFL/H2O pode-se observar que as camadas foram 

esfoliadas de maneira uniforme, preservando a integridade estrutural do cristal (ver Figura 18-

c), com redução do tamanho lateral de microescala para nanoescala. A análise das imagens 

obtidas por MEV para o material produzido na EFL/AC indicam claramente que ocorrem danos 

aparentes nas bordas do cristal de MoS2, fragmentado e causando irregularidades estruturais 

nas folhas (Figura 18-d5). Esses defeitos estruturais não são desejados  em determinadas 

aplicações, como a produção de nanocompósitos [49], onde o tamanho da partícula pode ter 

grande efeito nas respostas mecânicas finais. Apesar da acetona ser do ponto de vista 

termodinâmico um solvente melhor para o MoS2,  não apresentou um bom desempenho na 

esfoliação das partículas.  

Essa fragmentação ocorrida na estrutura do MoS2 pode ter se dado devido a exposição 

prolongada dos materiais a intensas ondas mecânicas (banho de ultrassom) [88, 89]. É 

importante lembrar que o processo de esfoliação por meio de ultrassom é regido pelos 

mecanismos de cavitação, no qual a viscosidade do meio desempenha um papel importante no 

                                                 
5 MEV: No apêndice é possível observar imagens complementares da EFL /AC e EFL/H2O. 
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processo de esfoliação. A viscosidade da água na temperatura de 25 °C é de 1 cP, enquanto que 

a da acetona é de 0.3 cP. Além da viscosidade, a volatilidade do solvente também tem um papel 

importante nos processos de cavitação, uma vez que limita o tamanho da bolha formada e, por 

consequência, afeta a quantidade de energia liberada durante a cavitação, outorgando a água 

um maior e mais efetivo processo de cavitação. 

 

 
Figura 18: Caracterização morfológica do MoS2: imagens obtidas por MEV em diferentes magnificações do 

MoS2 tridimensional (a) e (b); (c); das nanocamadas da partícula de MoS2 esfoliada em H2O (d); folhas do 

MoS2 esfoliadas em AC.  

 

A fim de investigar a espessura das folhas de MoS2 presentes na dispersão da LFE/H2O 

e LFE/AC, realizaram-se análises usando a técnica de microscopia de força atômica – AFM 

nestas amostras.  

A Figura 19 apresenta imagens bidimensional das partículas de MoS2 esfoliadas em 

água e AC depositadas sobre um substrato de mica. A Figura 19-a indica  que os cristais 3D do 
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MoS2 foram esfoliados em partículas de poucas camadas, apresentando espessuras inferiores a 

6 nm. 

No caso da esfoliação em AC (Figura 19-b) evidencia-se uma esfoliação não bem-

sucedida, quando comparada com a LFE/H2O, a qual apresenta espessuras de camadas de até 

60 nm. 

 

 

Figura 19: Caracterização topológica via AFM; Mapeamento bidimensional da LFE/H2O (a) e LFE/AC (b).  

 

Para uma comparação confiável entre os sistemas, as projeções topológicas dos 

materiais esfoliados extraídos dos dados de AFM foram apresentadas como histogramas 

referente a altura média (Figura 20-a e 20-d ) e ao tamanho lateral (Figura 20-b e 20-c) da 

partícula. De acordo com o histograma de distribuição de tamanho lateral verifica-se que o 

processo de esfolição em AC consegue partículas um pouco maiores com 90% na faixa entre 

0,1 – 0,3 µm, enquanto que para o sistema em água essa faixa diminui para 0,1 – 0,2 µm 

(população de 90%). Contudo, os histogramas de distribuição de espessura indicam uma 

esfoliação mas eficaz quando do uso da água. A distribuição de altura para o sistema com água 

apresenta uma faixa de 2,5 -10 nm (~90% da população), enquanto que para um sistema com 

AC essa faixa aumenta significativamente para valores entre 76 e 420 nm (90% da população). 

Considerando a primeira camada com 1 nm e as subsequentes com aproximadamente 

0,7 nm [90, 91], as partículas obtidas no sistema EFL/H2O apresentam-se numa faixa entre 3 a 

13 camadas, enquanto que para o sistema EFL/AC esse valor aumenta para 108 a 608 camadas. 

Esses resultados indicam que o processo de esfoliação em água foi mais adequado por 

produzir partículas bidimensionais de MoS2 com menor número de camadas, contradizendo os 
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parâmetros de Hansen.   

 

 
Figura 20: Histogramas de frequências dos resultados de AFM da partícula de MoS2; altura média do sistema 

de esfoliação com H2O (a) e tamanho lateral (b),  tamanho lateral do sistema de esfoliação com AC (c) e 

altura média (d).  

 

A partir dos resultados referêntes a integridade estrutural, estabilização da dispersão e 

tamanho lateral como espessura dos cristais baseadas nas análises de MEV, AFM, bem como 

fotografias das dispersões, optou-se por focar no estudo de esfoliação apenas quando o sistema 

de EFL/H2O foi utilizado. Os resultados que serão apresentados a partir desse ponto serão 

apenas relativos a esse sistema. 

A espectroscopia Raman foi uma das técnicas utilizadas para caracterização das 

partículas de MoS2 dispersa no sistema de EFL/H2O, trazendo informações sobre as vibrações 

moleculares. Estes dados podem ser utilizados na identificação do cristal e quantificação do 

mesmo com relação ao numero de camadas do MoS2 [76]. Referente à caracterização do 

polítipo 2H-MoS2 este apresenta quatro modos vibracionais ativos (E2
2g, E1g, E1

2g, A1g) 

retratados na Figura 21. Essas bandas de absorção correspondem a quatro tipos de transições 

eletrônicas, denominadas A, B, C e D [12] nas seguintes frequências 287 cm-1, 383 cm-1 e 409 

cm-1 para E1g, E
1

2g e A1g  respectivamente. O E2
2g  não pode ser detectado devido  a grande 

proximidade da frequência do laser referente ao espectro Rayleigh [48]. Dentre os quatro modos 
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vibracionais ativos do 2H-MoS2, os modos vibracionais E1
2g e A1

g foram utilizados como 

indicadores de espessura, a fim de se verificar o grau de esfoliação [92]. A literatura 

especializada mostra que se a distância entre os modos vibracionais E1
2g (átomos de S dentro 

do plano) e A1
g (átomos de S fora do plano) estiver dentro da faixa entre 25,4 cm-1 e 19,6 cm-1 

o material apresentará de 6 camadas a apenas uma camada, respectivamente.  

 

 
Figura 21: Deslocamentos atômicos dos quatro modos vibracionais ativos em espectroscopia Raman para a 

molécula do 2H-MoS2. Imagem adaptada da referência [92]. 

 

Dessa maneira, para avaliar as dispersões após o processo de EFL/H2O, uma alíquota 

foi depositada no O-Ring6 sobre um substrato de vidro (Figura 22). Assim as partículas puderam 

ser avaliadas de forma direta em meio líquido.  

 

 
Figura 22: Preparação da amostra de EFL/H2O para serem analisadas por espectroscopia Raman.  

 

                                                 
6 Junta em formato de anel, sendo esse um material elastomérico.  
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Dessa forma, foram coletados espectros do MoS2, para proporcionar um diagnóstico do 

número médio de camadas partindo do que foi previamente descrito [76].  O grau de esfoliação 

do MoS2 foi avaliado através da análise da distância entre as bandas, onde as frequências são 

de 382 cm-1 para E1
2g e 407 cm-1 para A1g [76], como apresentado na Figura 23-a. Na mesma 

Figura 23-b estão apresentados os espectros Raman do MoS2 antes e após o processo de 

esfoliação. Como pode ser visto,  não foram observadas alterações na estrutura eletrônica do 

MoS2 mantendo-se semicondutor na fase trigonal prismática (2H-MoS2) [75].   

 

 
Figura 23: Caracterização de MoS2 disperso em meio líquido: Modelo esquemático dos deslocamentos 

atômicos para os modos ativos em Raman E12g e A1g do 2H-MoS2 (a). Imagem adaptada da referência [92]. 
Espectros Raman antes do processo de esfoliação (curva 1) e após o processo de EFL/H2O (curva 2) (b).  

 

Para obter uma distribuição estatística, foram coletados cerca de 30 espectros e com os 

resultados coletados montou-se um histograma da distância entre os modos vibracionais, como  

mostrado na Figura 24. Estes resultados indicam uma diminuição do espaçamento entre os 

modos vibracionais E1
2g e A1g para o material após o processo de EFL/ H2O, o qual variou entre 

24 e 26,5 cm-1. Essa diminuição no espaçamento corresponde a um material com número de 

camadas entre 5 a 6 folhas empilhadas. De maneira geral, pode-se dizer que estes resultados 

corroboram com os dados experimentais obtidos por AFM (Figura 20), ilustrando o efeito de 

redução do tamanho de folhas das partículas do MoS2 em água, confirmando a efetividade do 

processo de esfoliação em vários tamanhos (monocamadas, bicamadas e poucas camadas), que 

também é confirmada pela espectroscopia Raman. 
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Figura 24: Caracterização de MoS2 disperso em meio aquoso: Histograma mostrando a curva de distribuição 

Gaussiana da distância entre os modos vibracionais E12g e A1g (B).  

 

O espectro de absorção do UV-VIS das dispersões do processo de EFL/H2O do MoS2 

após o processo de centrifugação (Figura 25) mostra bandas de absorção característicos do 2H-

MoS2 [78], apresentando claramente duas bandas de absorção, os quais referem-se as transições 

ópticas localizados em 606 nm (B) e 669 nm (A) [79]. Como mencionado na seção descritiva 

da metodologia experimental, calculou-se tamanho e espessura das partículas. Os resultados 

obtidos a partir das equações 2 e 3 indicam um tamanho lateral de aproximadamente 140 nm e 

espessura de partículas de 5 camadas.  

A concentração das nanofolhas da dispersão de MoS2 foi estimada a partir da equação 

da lei Lambert-Beer, (A/l= αc), onde A/l é a absorbância por comprimento de célula e α é o 

coeficiente de extinção para dado comprimento de onda [75]. Sabendo que o valor é α669 ≅

238 𝐿𝑔−1𝑚−1  e que  
  𝐴

𝑙
 ≅  4,3 para uma absorção óptica de λ= 669 nm, tem-se que a 

concentração obtida foi de 0.018 mg/mL [77, 93]. Dessa forma, para uma concentração inicial 

de (1mg/mL), o rendimento da dispersão da EFL/H2O calculado foi 0,18%.  

 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
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Figura 25: Espectro de absorção UV-Vis da dispersão do MoS2 após processo de EFL/H2O na região de 300 

a 830 nm.  

 

A distribuição de tamanho das partículas da EFL/H2O do MoS2 também foi calculada 

utilizando a técnica de espalhamento dinâmico de luz (do inglês, dynamic light scattering – 

DLS). Esta técnica e amplamente usada para determinar o tamanho e distribuição de tamanho 

de nanopartículas em meio líquido. Esta técnica avalia o padrão de dispersão de luz incidente, 

medindo o movimento browniano das partículas da amostra e o resultado dessa medição é a 

estimativa do raio hidrodinâmico das partículas na amostra [94]. No sistema de EFL do MoS2 

as medidas de distribuição do tamanho das partículas variam entre 30 e 200 nm (Figura 26).  
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Figura 26: Distribuição de tamanho de partículas presentes na dispersão após processo de EFL/H2O do 2H-

MoS2.  

 

É importante ressaltar que poucos estudos publicados na literatura, como o dos autores  

Jinseon e colaboradores em 2015 [73], Forsberg e colaboradores em 2016 [74], empregaram a 

água como solvente único sem uso de surfactantes, no processo de EFL do MoS2. Todas essas 

publicações apresentaram resultados similares ao trabalho aqui desenvolvido, no que diz 

respeito ao tamanho da partícula e a estabilidade das dispersões. Cabe mencionar que, enquanto 

este trabalho estava em andamento, surgiram alguns relatos científicos similares, que também 

realizaram dispersões na presença de água, possibilitando a realização de uma comparação com 

os dados aqui apresentados. A Tabela 5 apresenta um comparativo dos principais parâmetros 

utilizados pela literatura e por este trabalho bem como os resultados obtidos para o processo de 

esfoliação em fase líquida do MoS2.  
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Tabela 5: Compilado dos estudos recentes do processo de esfoliação líquida (EL) para a obtenção de 

dispersões de MoS2, indicando o solvente utilizado, concentração inicial e final, equipamento de esfoliação, 

tempo de esfoliação e tamanho da dimensão media lateral das camadas esfoliadas relatadas de acordo com 

as medições estatísticas por AFM ou TEM.  

Método Solvente Conc. 

Inicial 

(mg/mL) 

Conc. da 

dispersão 

(mg/mL) 

Tipo de 

ultrassom/tempo 

(hr) 

Número de 

camadas 

Tamanho 

lateral 

(nm) 

Referência, 

ano 

ELa H2O 2 0,10 Banho/48 1 (~6%)b 46,5 [75], 2016 

EL H2O - c 0.13 Banho/60 2-3 (10-20%) d 100 [73],  2015 

EMb/ EL H2O 50 0,14 Ponteira/1 4 - 12 200 [74],  2016 

EL H2O 0,1 0.018 Banho/3 3- 13 133 Presente 

Tese 

Legenda: 

                   a EL = Esfoliação Líquida 

                  b EM = Esfoliação Mecânica 

                  c Não informado 

                  d Percentual de monocamadas na dispersão 

 

A estabilidade e a carga elétrica da dispersão de EFL/H2O do MoS2, após o processo de 

centrifugação, foi posteriormente medida pela técnica de Potencial Zeta (ζ). O potencial Zeta é 

um fator importante para caracterização da estabilidade das dispersões coloidais pois fornece 

uma medida da magnitude e do sinal da carga superficial efetiva associada a dupla camada ao 

redor da partícula coloidal. Em publicações como dos autores Jinseon e colaboradores [73] e 

outros pesquisadores [32, 74] indicam que as partículas com potenciais Zeta maiores que +30 

mV ou menores que -30 mV,  apresentam dispersões estáveis devido a repulsão eletrostática 

entre as partículas [32]. Vale a pena mencionar que a medição do potencial zeta foi realizada 

em triplicata. As dispersões da EFL/H2O   estavam carregadas negativamente com um Potencial 

Zeta igual a -32,1 mV, sugerindo uma estabilidade coloidal.  Estes resultados mostram que a 

combinação de energia interfacial entre o MoS2 e os solvente não é o único parâmetro 

dominante a ser considerado para se alcançar uma dispersão e estabilidade dos materiais 2D.  

Sabendo que a tensão superficial do MoS2, da água e da acetona é de 46,5 mJ/m2, 72,75 

mJ/m2, 23,30mJ/m2, repectivamente pode-se perceber que a água deionizada não seria um 

solvente atraente para ser implementada no processo de EFL, devido ao fato da sua tensão 

superficial ser muito alta. Contudo, os resultados mostraram um comportamento oposto, 

contrariando os valores previstos pela Lei de Hansen e indicando que houve uma modificação 

na estrutura da partícula durante o processo de esfoliação do MoS2.  

Alguns autores sugerem que o aumento da estabilidade do MoS2 na água pode ser 

causado pela diminuição do tamanho da folha. No entanto, além do aumento no perímetro da 

borda, nenhuma explicação plausível para esse fenômeno foi dada. Considerando a hipótese de 
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que a modificação das bordas causaria tal estabilidade anômala do MoS2 esfoliado em água, 

pode-se supor que houve um aumento da anisotropia das plaquetas. Por esta razão, uma 

dispersão da EFL/H2O do MoS2 foi deixada ao ar livre para a evaporação lenta do solvente, 

com o intuito de se aumentar da concentração e diminuir a  estabilidade da dispersão. 

Curiosamente, com o aumento da concentração, aglomerados semelhantes a fibras 

começaram a se formar. Quando esse material aglomerado foi caracterizado por microscopia 

ótica, pôde-se observar a formação de uma rede física, onde as estruturas de MoS2 parecem se 

agrupar lado a lado, conforme mostrado na Figura 27. Um efeito muito semelhante foi 

observado em outras publicações, mas para o óxido de grafeno modificado na borda após a 

deposição controlada [95]. Contudo, este efeito não pôde ser observado para o MoS2 esfoliado 

em AC, fato este que reafirma a suspeita de uma modificação de borda do MoS2 causada pelo 

meio de esfoliação da água e promovida pela intensa energia de cavitação. 

 

 
Figura 27: Imagem de microscopia óptica da dispersão da EFL/H2O do MoS2 mostrando claramente uma 

re-aglomeração por evaporação de solvente. 

 

Estudos anteriores sugerem que os átomos de S nas bordas de MoS2 poderiam ser 

funcionalizados durante um processo de esfoliação com água durante o processo de cavitação 

intensa  [53]. Para determinar se há evidências de funcionalização presentes nas bordas do MoS2 
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após processo de esfoliação dos grupos funcionais de S-H, foram coletados espectros a partir 

da dispersão usando a técnica de FTIR, como descrito na seção sobre metodologias de 

caracterização. Espectros do MoS2 Bulk, assim como da água deio 

nizada e a dispersão da EFL/H2O do MoS2 foram obtidos em uma região de 1000 a 4000 

cm-1, como mostrado na Figura 28-a. Analisando os espectros é possível evidenciar para uma 

banda alargada na região entre 2400 a 2800 cm-1 para a dispersão do MoS2. 

Realizando uma aproximação nos espectros de FTIR entre 2400 a 2800 cm-1 (Figura 28-

b), verificou-se que essa banda encontra-se centrada em 2615 cm-1. De acordo com a literatura 

[96] a banda de tiol (-SH) encontra-se em uma faixa de 2540 cm-1 e um outro artigo indica que 

esteja em  2563 cm-1 [97]. Esse resultado pode não ser confirmatório mas é um indicativo de 

mudança na estrutura química do MoS2, sendo essa mudança direcionada a grupos químicos do 

tipo tiol.   

 

 

Figura 28: Espectros de FTIR do MoS2 3D linha verde 1, água deionizada linha azul 2 e dispersão líquida da 

ELF/H2O do MoS2 linha laranja 3 (a). Espectros de FTIR ampliados (b) na faixa de número de onda para a 

banda de tiol.  

 

No entanto, discussões na literatura sobre esse efeito de borda na estabilização das folhas 

são quase inexistentes e mais informações são necessárias para entender se apenas os sítios 
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catalíticos são suficientes para ajudar na estabilização do MoS2 em H2O ou se somente após a 

funcionalização da borda essa estabilidade seria alcançada. 

 Consequentemente, usando simulações quânticas ab initio, avaliou-se o efeito da 

funcionalização da borda do MoS2 pela primeira hipótese mencionada (funcionalização dos 

átomos de S durante o processo de esfoliação com água formando 2H-MoS2), e comparou-se 

aos cristais MoS2 puros. Portanto, simulou-se dois flocos triangulares com aproximadamente 

13 Å de comprimento lateral. O primeiro floco apresentava geometria otimizada sem adsorção 

de hidrogênio nas bordas (Borda sem tiol), enquanto que o segundo possuia geometria 

otimizada com adsorção de hidrogênio, formando grupos tiol nas bordas (Borda com tiol). Em 

primeiro lugar, notou-se que a geometria otimizada da borda com tiol manteve a cristalinidade 

do MoS2 mais alta do que a borda sem tiol. As geometrias otimizadas estão mostradas na Figura 

29-a. A estabilidade dos hidrogênios nas bordas foi avaliada através da energia livre de Gibbs 

para adsorção de H, dada por 

 

∆𝐺𝐻(𝑇, 𝑝) =
1

𝑛𝐻

[𝐸(Com tiol) − 𝐸(Sem tiol)] − 𝜇𝐻(𝑇, 𝑝) 

 

onde nH = 24 é o número de átomos de H nos flocos com borda de Tiol, e (com tiol) é a 

energia total dos flocos de borda de tiol, da (borda sem tiol) é a energia total para floco de borda 

sem tiol, e μH (T, p) é o potencial químico para H dependendo da temperatura T e da pressão p. 

Esse potencial químico varia de acordo com a fonte de H.  

Calculou-se o potencial químico proveniente do hidrogênio molecular (H2) e da H2O 

(H2O / O2). Utilizando métodos ab initio baseados em DTF, calculou-se a energia livre de Gibbs 

na ausência de efeitos de temperatura e pressão. Neste caso, obteve-se que ∆𝐺𝐻
𝐻2 = −27.3 

kJ/mol e ∆𝐺𝐻
𝐻2𝑂/𝑂2 = +92.4 kJ/mol. Variações do potencial químico com temperatura e 

pressão foram modeladas de acordo com o gás ideal [98, 99], resultando 

 

𝜇𝐻
𝐻2(𝑇, 𝑝) = 𝜇𝐻

𝐻2 +
∆𝐺𝐻2

(𝑇, 𝑝0)

2
+ 𝑅𝑇 log (

𝑝

𝑝0
) 

 

Para H a partir da origem de H2, e para H a partir da origem de H2O/O2. 
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𝜇𝐻
𝐻2𝑂/𝑂2(𝑇, 𝑝) = 𝜇𝐻

𝐻2𝑂/𝑂2 +
2∆𝐺𝐻2𝑂(𝑇, 𝑝0) − ∆𝐺𝑂2

(𝑇, 𝑝0)

4
+ 𝑅𝑇 log (

𝑝

𝑝0
) 

 

Nestas equações, p0 = 1 bar é a pressão de estado padrão e R é a constante do gás. 

Combinando-se os cálculos ab initio para 𝜇𝐻
𝐻2,  𝜇𝐻

𝐻2𝑂/𝑂2 e tabelas termodinâmicas NIST-

JANAF [100], obteve-se as energias livres de Gibbs mostradas na Figura 29-b. Observou-se 

que para a temperatura T = 4300 K, a energia  ∆𝐺𝐻
𝐻2𝑂/𝑂2 é menor que ∆𝐺𝐻

𝐻2 , tornando-a mais 

favorável para H vindo da H2O. Em altas pressões, as energias livres de Gibbs são menores, 

mas a transição é mantida em T = 4300 K. Coincidentemente, essas são as mesmas condições 

produzidas durante o processo de sonicação, durante o qual é atingido facilmente 5000 K e 500 

atm na cavitação hot-spot. Isso sugere que o MoS2 sofre uma modificação sonora de borda na 

presença de água, que é auto catalisada e que as condições ideais foram induzidas pelo processo 

de cavitação. 

A fim de se compreender os efeitos causados por essa funcionalização, a interação entre 

as bordas do MoS2 foi estudada a partir das variações de energia total com a distância de S (dS-

S), mostrada na Figura 29-c. A energia potencial entre as duas bordas sem tiol e entre as duas 

bordas com tiol também é mostrada na Figura 29-c. Uma interação mais forte é observada entre 

as bordas com tiol em comparação com as bordas sem tiol. Essa intensificação pode ser 

explicada pela formação de dipolos elétricos nos grupos funcionais tiol, mostrados 

qualitativamente em mapas eletrostáticos da Figura 29-d e da Figura 29-e. A análise quantitativa 

através das cargas parciais de S e H para um lado dos flocos do MoS2 é mostrada na Figura 29-

e. Devido à alta mobilidade, o grupo de borda com tiol é orientado de forma a minimizar a 

energia da interação dipolo-dipolo, resultando na intensificação da interação borda-borda. 
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Figura 29: Simulação quântica ab initio. (a) Modelo ball-and-stick para flocos de MoS2 com borda sem tiol e 

com passivação de hidrogênio da borda com tiol. (b) Energia livre de Gibbs para adsorção de hidrogênio em 

função da temperatura, pressão e fonte de hidrogênio. (c) Energia de interação borda-borda como função 

da distância, entre duas bordas sem tiol e duas bordas com tiol. (d) Mapa eletrostático para borda sem tiol 

e com tiol próxima a energia mínima com distância. (e) Mapa eletrostático para flocos MoS2 e cargas parciais 

para átomos S e H de um lado do floco.  

 

Em resumo, os resultados sugerem que, durante a sonicação, a energia da cavitação é 

dividida em um processo duplo que leva à esfoliação simultânea do MoS2 por microjatos e 

ondas de choque (processo sonofísico) na aplicação do ultrassom. Consequentemente, esta 

funcionalização das bordas com átomos de H parece causar tanto a estabilidade anômala das 
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folhas esfoliadas de MoS2 em água quanto a montagem de borda-borda observada durante a re-

aglomeraçaõ do MoS2 forçada pela evaporação do solvente. 

 

2.6. Conclusões 

Em conclusão, demostrou-se experimentalmente que a água atua como um meio 

eficiente para a esfoliação do MoS2, sem auxílio de surfactantes formando uma dispersão muito 

estável de poucas camadas de MoS2, por uma rota simples.  

Observou-se que a eficácia do processo de esfoliação não dependeu apenas da energia 

superficial do MoS2 e tensão superficial do líquido, além de que a estabilidade da dispersão ser 

extremadamente influênciada pelo processo de modificação nas bordas. Uma explicação mais 

detalhada, foi obtida a partir das simulações quânticas ab initio que nós permitiram avaliar as 

condições de esfoliação sob sonicação (alta pressão local e temperatura) e proporcionaram um 

duplo processo (sonofísico e sonoquímico), ambos esfoliantes e funcionalizantes das bordas de 

MoS2 com átomos de H fornecidos por moléculas de H2O.  
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Capítulo 3 
 
 
 

Nanocompósito Polimérico a 
Base de Poliestireno e Dissulfeto 
de Molibdênio 
 
 
 

A produção de nanocompósitos poliméricos (do inglês, polymer nanocomposites – 

PNC), com cargas bidimensionais como o grafeno e o MoS2, mostram-se altamente atrativos, 

uma vez que a literatura reporta que estas cargas 2D aumentam significativamente as 

propriedades mecânicas, térmicas e elétricas, bem como retardamento de chama, quando 

comparados com a matriz polimérica mesmo em baixas concentrações de cargas  [11]. Sabe-se 

que as características e propriedades finais dos nanocompósitos são influênciadas por diversos 

fatores, tais como as técnicas de obtenção, condições de processamento e geometria das cargas 

usadas [101]. A literatura especializada reporta várias técnicas de obtenção de nanocompósitos, 

sendo a mais implementada a técnica de mistura no estado fundido devido a possibilidade de 

produção em escala industrial.  

Está técnica de processamento no estado fundido foi adotada usando a dispersão obtida 

via processo de EFL das nanopartículas de MoS2 processo que foi exposto no capítulo 2, para 

a obtenção dos nanocompósitos foi empregando como matriz polimérica o poliestireno (PS), 

que é um material termoplástico transparente de fácil processamento. Cabe mencionar, que a 

escolha do PS foi estritamente direcionado para ser empregado como um polímero modelo, a 

fim de compreender e monitorar a influência do MoS2 como carga em dois diferentes estados 

(esfoliados e não esfoliados). Nesse sentido, os nanocompósitos produzidos possuem diferentes 

teores de MoS2, precisamente para avaliar a dispersão, interação carga/matriz e morfologia dos 

nanocompósitos de PS/MoS2 via método de obtenção de alimentação em fase líquida (do inglês, 

Liquid Phase Feeding – LPF). Com o material já fabricado com suas respectivas composições 

e formulações buscou-se caracterizar e analisar as diferentes propriedades do material, como 

propriedades superficiais, térmicas, mecânicas, entre outras propriedades, assim como, o 
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comportamento reológico, que serão explanadas no decorrer deste capítulo. Mas, antes de entrar 

na discussão dos resultados obtidos, será feita uma revisão sobre tópicos vinculados ao trabalho. 

Desta forma, serão abordados temas referentes aos métodos de processamento de 

nanocompósitos poliméricos,  morfologia dos nanocompósitos, classificação dos nanoreforços, 

conceito sobre mistura e propriedades do poliestireno.   

3.1. Métodos de processamento de nanocompósitos poliméricos 
 

Para a produção de nanocompósitos existem diferentes métodos de obtenção e 

consequentemente diferentes resultados são obtidos referentes a morfologia desses materiais. 

A literatura especializada focada na obtenção de compósitos indicam os seguintes métodos de 

processamento: (i) intercalação do polímero por solução, (ii) polimerização in situ, (iii) mistura 

no estado fundido [102, 103], entre outros métodos [104, 105], existindo a versatilidade de 

combinar dois ou mais métodos para se obter nanocompósitos. Estas três técnicas mencionadas 

serão abordadas a seguir. 

 

3.1.2. Intercalação do polímero por solução  
 

Esta técnica de intercalação do polímero e nanocargas por solução, consiste na mistura 

das partículas e cadeias poliméricas na presença de solventes. Podem ser utilizados diferentes 

solventes, desde que sejam capazes de dissolver o polímero assim como um bom meio de 

dispersão para a carga. No caso de materiais lamelares serem usados como cargas, o solvente 

empregado tem que ter a capacidade de separar as camadas do material lamelar, a fim de que 

quando o solvente evapore, as moléculas do polímero sejam adsorvidas na superfície das 

camadas, formando compósitos com estruturas intercaladas [106]. Mas, durante a evaporação 

do solvente, as camadas do material tendem a se reagrupar. Desta forma, a obtenção de 

nanocompósitos com estruturas esfoliadas por meio desta técnica torna-se algo incomum [107]. 

Contudo, obter uma produção de nanocompósitos em escala industrial por meio desta técnica é 

limitada devido aos grandes volumes de solventes orgânicos empregados durante o processo, o 

que reduz sua viabilidade produtiva, além do impacto não favorável com o meio ambiente, que 

é dado com a remoção dos solventes orgânicos que contribuiem com a poluição ambiental 

[105]. 

 

3.1.3. Polimerização in situ  
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Assim como outras cargas bidimensionais, a polimerização in situ já foi empregada para 

a produção dos nanocompósitos a base de polímero/MoS2. O processo envolve a mistura de 

MoS2 com monômero ou pré-polímeros, as vezes na presença de um solvente, seguido de 

polimerização na presença de MoS2 disperso. Em alguns casos, o monômero é intercalado nas 

camadas de MoS2, seguido de polimerização para separar as camadas. Dessa maneira está 

técnica também é conhecida como polimerização intercalada. O MoS2 na forma de bulk possui 

camadas empilhadas sobrepostas através das interações de Van der Waals, facilitando a 

intercalação de várias espécies hospedeiras dentro do espaçamento interlamelar do MoS2. 

Nanocompósitos tendo como matriz o poliestireno, polimetilmetacrilato, polipropileno, entre 

outros, vem sendo empregados por este método [10, 108]. No entanto, esta técnica se torna 

limitada devido ao aumento de viscosidade que os materiais apresentam. Tal viscosidade pode 

ser uma limitante  no processo, quando é necessário obter uma dispersão com maiores frações 

de carga [109].  

 

3.1.4. Intercalação no estado fundido 
 

Nesta técnica as cargas são dispersas em uma matriz polimérica no estado fundido [110], 

sensivelmente acima da temperatura de transição vítrea (Tg) para polímeros amorfos e acima 

do ponto de fusão (Tm), para polímeros semicristalinos, no qual os requisitos de energia térmica 

para alcançar a fusão podem ser estimados a partir das curvas específicas de entalpia que são 

mostradas na Figura 30. 

 A área abaixo da curva representa a energia térmica necessária para aquecer ou fundir 

a massa unitária do polímero para uma temperatura mais alta.  
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Figura 30: Curvas específicas de entalpia para alguns polímeros comuns. Imagem adaptada da referência 

[111]. 

 

Por exemplo, para polímeros semicristalinos, no qual os pontos de mudança de 

inclinação das curvas são indicativos pela Tm, esses requerem uma energia maior porque 

precisam passar pela transição de fase de fusão cristalina. Um exemplo que é citado no livro de 

Principles of Polymer Processing [111], mostra que cerca de 700 kJ/kg são necessários para 

aquecer o polietileno de alta densidade (do inglês, High Density Polyethylene – HDPE) até 200 

oC, enquanto para a mesma temperatura de processamento, o poliestireno– PS requer cerca de 

350 kJ/kg, ou seja, metade de energia. A fusão no processamento de polímeros é um passo 

elementar muito importante, não apenas porque costuma ser a etapa de controle de taxa, que 

consome de 70 a 80 % da energia total de processamento, mas também porque determina a 

qualidade do produto relacionados a homogeneidade e estabilidade durante a fusão de misturas 

de polímeros com diferentes cargas. 

Vaia e Giannelis, 1997 [112] explicam que em geral, uma interação de fatores entrópicos 

e energéticos determinam o resultado da intercalação do polímero fundido. Dependendo do grau 

de interação do polímero com o material lamelar, podem formar nanocompósitos esfoliados ou 

intercalados. Esta intercalação pode ser estática ou com auxílio de um alto cisalhamento por 

extrusão [110]. 

Entre os equipamentos comumente utilizados para a produção dos compósitos por meio 

desta técnica estão a extrusora (com rosca única ou dupla), reômetros de torque, injetoras, entre 

outros. Sendo que, a extrusora é um dispositivo versátil, pelo qual basta alterar a configuração 
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da rosca para assim ter um melhor controle do cisalhamento mecânico da mistura, onde as taxas 

de cisalhamento mais altas tendem a induzir uma melhor dispersão da carga na matriz [113]. 

Cabe mencionar, que parâmetros como, a taxa de cisalhamento, o tempo de residência assim 

como da viscosidade do polímero influênciam de forma direta nos resultados adquiridos e são 

essenciais para produzir uma dispersão efetiva dentro da matriz polimérica [111]. 

Do ponto de vista industrial, esta técnica é muito mais atraente do que os outros dois 

métodos (processamento com solvente e a polimerização in situ) [109], uma vez que envolve 

um processo direto, econômico e amigável com o meio ambiente, devido a que não se faz 

necessário o uso de solventes durante a obtenção dos compósitos [105]. A maior parte dos 

trabalhos relatados na literatura envolve polímeros como polietileno de baixa densidade (do 

inglês, Low Density Polyethylene - LDPE), HDPE, polipropileno (do inglês, Poly-Propylen – 

PP), PS, Polimetil-Metacrilato (do inglês,  -Polymethyl-Methacrylate - PMMA),  Policarbonato 

(do inglês, Polycarbonate - PC), entre outros, [109]. Entretanto, existem estudos limitados a 

mistura por fusão de materiais 2D como o MoS2. 

Estas técnicas apresentadas e discutidas nos tópicos anteriores indicam resultados de 

compósitos com diferentes morfologias. Estes resultados surgem a partir do grau de distribuição 

e interação das cargas dentro da matriz polimérica. Dessa forma, na seção a seguir serão 

explanados com maior detalhe estas diferentes estruturas.  

 

3.2. Morfologia dos compósitos poliméricos  
 

O resultado ideal para a obtenção de nanocompósitos a base de cargas lamelares se daria 

se as análises realizadas indicassem uma esfoliação completa dessas cargas, quer dizer, que as 

camadas do material lamelar estejam separadas umas das outras e estejam dispersas 

individualmente  na matriz polimérica. No entanto essa morfologia ideal frequentemente não é 

alcançada, dando lugar a resultados com graus variados de dispersão [114]. A literatura 

comumente refere-se a três tipos de morfologias que podem ser geradas dependedo do grau de 

interação entre as fases constituintes (carga e matriz) e das condições de processamento já que 

estas influênciam significativamente na estrutura e consequentemente nas propriedades finais 

dos nanocompósitos. Estes três tipos de estruturas ou morfologias são: imiscível (formando 

microcompósito), intercalado e miscível ou esfoliado (formando nanocompósitos) [115].  

No caso dos microcompósitos não há uma inserção do polímero entre as camadas do 

material lamelar. Nesse caso, as cargas encontram-se  aglomeradas e o sistema apresenta 
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propriedades similares a um microcompósito convencional. No nanocompósito intercalado, 

ocorre uma interação entre a carga e a matriz, onde as cadeias poliméricas intercalam-se entre 

as camadas do material [116], aumentado a distância interlamelar, mas de forma limitada 

(geralmente na ordem de 20 a 80 Å ) [115]. 

Se as camadas do material lamelar encontram-se delaminadas com espessuras de 

nanométricas e homogeneamente dispersas na matriz polimérica, obtém-se um nanocompósito 

de estrutura esfoliada. Este tipo de resultado tem sido o objetivo final da maioria dos 

pesquisadores, pois espera-se que esta morfologia conduza a melhorias nas propriedades dos 

nanocompósitos com baixos teores de carga [115]. Fica claro que esta morfologia também 

consegue a maior área de contato carga-matriz. A Figura 31 mostra os três tipos de estruturas 

de acordo com com o grau de interação entre a carga e o polímero que um compósito pode 

apresentar.  

 

 

Figura 31: Esquematização dos diferentes estados de dispersão de materais lamelares em matrizes 

polímericas. Imagem adapatada da referência [117]. 

  

Um bom conhecimento das morfologias obtidas é um pré-requisito indispensável para 

entender bem as variações das propriedades dos materiais compósitos, assim como os diferentes 

tipos de nanoreforços [118].  
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3.2.1. Classificação dos nanoreforços  
 

Os nanoreforços podem ser classificados em três categorias de acordo com suas 

dimensões, como mostrado na Figura 32 [119]. Estas partículas em nanoescala, podem ser; (i) 

partículas isodimensionais ou equiaxiais, que apresentam o mesmo tamanho nas  três dimensões 

na ordem de nanômetros (Ex. nanoesferas de sílica, nanopartículas de TiO2, negro de fumo e 

fulerenos); (ii) partículas alongadas que consistem em fibrilas, onde duas dimensões estão na 

escala nanométrica variando entre 1 a 100 nm e a terceira é maior, formando uma estrutura com 

um comprimento de várias centenas de nanômetros (Ex. nanotubos de carbono, nanofibras de 

celulose), e; (iii) partículas em camadas que são caracterizadas por apresentarem apenas uma 

dimensão em escala nanométrica (nanocamadas/nanopartículas). Estas partículas estão 

presentes na forma de folhas com espesura que varia de vários angstroms até vários nanômetros 

(Ex. silicatos lamelares, grafeno, nitreto de boro hexagonal, dissulfeto de molibdênio, entre 

outros) [118]. 

 

 

Figura 32: Representação esquemática das três categorias de nanopartículas. Imagem adaptada da 

referência [119]. 

               

3.2.2. Conceitos sobre mistura 
 

Misturas de um tipo de polímero com outros tipos ou com cargas, pigmentos e aditivos, 

de um modo geral requerem métodos de processamento específicos para cada situação. Os 
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mesmo componentes presentes em um compósito podem gerar distintas propriedades do 

produto final, dependendo da forma como foram misturados. As cargas ou fibras devem ser 

dispersas e distribuídas adequadamente. Dipersar significa desaglomerar estruturas de partícula 

que podem formar uma fase na matriz polimérica e terem baixa interação com esta, e, 

principalmente baixa capacidade de transmissão de tensões através desses aglomerados. Se a 

dispersão dos aglomerados ocorrer totalmente, cada partícula terá interação absoluta com o 

polímero, e durante o uso do produto final, a transferência das tensões do polímero através dessa 

partícula isolada pode ser total. Durante a mistura são aplicadas forças, geradas pelo 

cisalhamento ou outra tensão mecânica, sobre o fluído polímerico, e este último transfere as 

forças para os componentes do compósito. Portanto, essas forças podem ajudar a 

desaglomeração de aditivos e cargas [113].  

A intensidade dessas forças transferidas através do meio depende da viscosidade da 

matriz polimérica e estão ligadas diretamente à eficácia da dispersão. Uma boa dispersão 

associada a uma adequada distribuição pode seguir rotas distintas como mostrado na Figura 33.  

1) Utilizando-se baixa viscosidade da matriz polimérica. Nesse caso, primeiramente é 

gerada uma boa distribuição e má dispersão e depois de muito tempo de 

cisalhamento nessas condições, o estado final de boa dispersão também é atingido.  

2) Utilizando-se alta viscosidade da matriz polimérica, inicialmentese atinge boa 

dispersão e má distribuição. Somente após muito tempo de cisalhamento nestas 

condições é que se alcança o estado final adequado. 

3) Iniciando-se com alta viscosidade para ocorrer a dispersão e logo a seguir utilizar 

baixa viscosidade para ocorrer boa distribuição , é atingindo rapidamente o nível de 

boa mistura pretendida [113].   
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Figura 33: Tipos de misturas de um polímero com cargas. Imagem adaptada da referência [113]. 

 

3.3. Poliestireno - PS 
 

O poliestireno - PS é um polímero de adição, ou seja, ele consiste em macromoléculas 

formadas pela união sucessiva de várias moléculas iguais entre si. No caso são o estireno vinil 

benzeno com grupo de fenila [101], onde a polimerização do estireno produz um termoplástico 

transparente, incolor e rígido [120]. A unidade de repetição, assim como a esquematização da 

estrutura linear do PS é mostrada na Figura 34.  

Estes atributos como transparência e facilidade de processamento fazem que este 

polímero seja extensamente utilizado como matriz na obtenção de nanocompósitos, sendo estes 

processados por diferentes técnicas como polimerização in situ, intercalação por solução, 

intercalação no estado fundido. Porém, o uso destas técnicas não asseguram a obtenção de 

nanocompósitos esfoliados, se faz necessário estudos referentes entre tipo de carga a ser usada, 

produto a ser obtido, para em seguida decidir o processo de obtenção a ser utilizado. Mas, os 

nanocompósitos de PS são empregados como modelo para uso em estudos reológicos, cinéticos 

e térmicos [107].  
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Figura 34: Unidade de repetição do poliestireno – PS (a), representação esquemática da estrutura molecular 

linear do PS (b). Imagem adaptada da referência [101]. 

 

As principais propriedades do PS fundido são:  

 

a) Não possui ponto de fusão cristalina (Tm) por ser amorfo. Existe um tipo de 

poliestireno que é cristalino e este possui ponto de fusão em torno de 270 oC, mas 

não tem sido comercializado em larga escala; 

b) Alto grau de pseudoplacidade (n varia de 0,25 a 0,40), chegando a ser maior que a 

do polietileno de baixa densidade (PEBD); 

c) Amolece facilmente com a aplicação de baixas taixas de cisalhamento; 

d) Possui calor específico no estado amolecido (200 oC) duas vezes maior que a 

temperatura ambiente, sendo que a temperatura para o processamento é de 240 oC;  

e) Por ser amorfo, possui baixo encolhimento, sendo uma de suas características, a 

facilidade de ser orientado sob cisalhamento, o que causa o seu acentuado 

comportamento pseudoplástico [113].  

 

3.4. Nanocompósitos poliméricos com dissulfeto de molibdênio - 
MoS2 

 

Os nanocompósitos poliméricos são materiais desenvolvidos por uma fase continua e 

uma fase dispersa, sendo que a fase dispersa contempla partículas com dimensões nanométricas 

na ordem de 1 a 100 nm. Estas nanoestruturas são divididas em estruturas 0D (como nanocubos, 

pontos quânticos), 1D (nanofios, natubos e nanobastões), 2D ( nanofolhas e nanopartículas 
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bidimensionais) respctivamente [121]. Todas estas nanoestruturas citadas já foram 

incorporadas em diveras matrizes poliméricas para melhorar ou inserir propriedades do 

polímero. Essas melhorias ocorrem devido aos atributos que estas nanoestruturas possuem, 

como por exemplo, elevada área superficial [122], atributo que permite promover uma maior 

área interfacial entre a carga e a matriz polimérica o que pode possibilitar a obtenção de 

materiais com propriedades mecânicas, térmicas, de barreira entre outras propriedades, 

equivalentes ou superiores as dos compósitos tradicionais empregando baixos teores de carga 

[27, 123].  

A literatura especializada relata algumas pesquisas cientificas nas quais as partículas 2D 

de MoS2 empregadas como carga em matrizes poliméricas aumentaram a tenacidade, alteraram 

o comportamento de cristalização, como também foi usado com a finalidade de melhorar  as 

propriedades tribológicas e  térmicas [10, 11, 19]. Nesse contexto, a seguir serão expostos 

alguns trabalhos recentes, que envolvem as partículas  de  MoS2 para a obtenção de 

nanocompósitos poliméricos, reportando as propriedades mecânicas, apartir de diferentes 

métodos de processamento e com diferentes teores de carga.  A Tabela 6 apresenta de forma 

esquemática um resumo dos artigos disponíveis na literatura, os quais utilizaram o MoS2 como 

carga. Baseados nesta informações expostas, observasse que diferentes matrizes são 

empregadas para a obtenção de nanocompósitos a base de MoS2 onde os resultados confirmam 

que  a incorporação de partículas de MoS2 mesmo com baixas frações de carga mostram 

incrementos substanciais nas propriedades mecânicas. Contudo, embora existam estes estudos 

envolvendo nanocompósitos com partículas de MoS2 a grande maioria dos trabalhos não 

contempla a expansão de um estudo mas detalhado com relação a influencia desta partícula 

sobre as propriedades morfológicas, estruturais e reológicas no estado fundido.  
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Tabela 6: Propriedades mecânicas e elásticas de nanocompósitos poliméricos a base de dissulfeto de 

molibdênio – MoS2. 

Legenda: 

                   Ea = Módulo de elasticidade ou módulo de Young  (MPa) 

                   RTb = Resistência a tração (MPa) 

                  AMc = Alongamento Máximo (%) 

 

3.5. Materiais e Métodos 
 

3.5.1. Materiais 

Para este projeto a matriz polimérica escolhida foi o poliestireno (PS) na forma de 

granulos, comercializado pela INOVA com massa molar ponderal igual a 𝑀w= 185,812 g.mol-

1 e polidispersão igual a Mw/Mn = 2,208. O dissulfeto de molibdênio (MoS2) foi obtido por meio 

da esfoliação em fase líquida - EFL em água como foi descrito no capítulo 2,  tendo a dispersão 

Polímero Carga 
Teor 

(wt%) 

Processo 

de mistura 

Ea 

(MPa) 

RTb 

(MPa) 

AMc 

(%) 

Referência, 

ano 

PP - - 

Polimerização 

In situ 

850 ± 80 35,2 ± 2  7 ± 3 

[27], 2017 
PP MoS2 

0,10 

0,28 

0,52 

960 ± 80 

1140 ± 100 

1370 ± 120 

37,4 ± 2 

36,7 ± 2 

39,2 ± 2 

14 ± 4 

13 ± 4 

13 ± 4 

PS MoS2 

1 

5 

10 

Mistura de  

Soluções  

117  

106 

106 

102 

102 

106 

160 

120 

160 

[19], 2012 

PHBV -  
Mistura de  

Soluções 

500 5 0.8 

[121], 2019 

PHBV MoS2 
0,5 

1 

900 

650 

7 

6 

0.9 

07 

PI - - 

Polimerização 

In situ 

2500 100 22 

[124], 2017 
PI MoS2 

0,25 

0,5 

0,75 

1,0 

1,25 

2600 

2600 

2900 

2800 

2600 

 

121 

130 

138 

130 

39 

30 

29 

30 

28 

PE  - 

Mistura de  

Soluções 

- 21 800 

[125], 2016 
PE MoS2 

0,2 

0,4 

0,7 

- 

- 

- 

23 

23,3 

24 

810 

809 

900 
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final uma concentração igual a 0,018 mg/mL. De acordo com as análises de AFM, estes cristais 

apresentam um tamanho lateral de 0,1 – 0,2 µm com uma espessura de 2,5 - 10 nm. Dessa forma 

estas partículas foram empregadas para serem aplicadas como carga, para a obtenção dos 

nanocompósitos.  

3.5.1.2. Estado da dispersão das partículas na matriz polimérica 
 

A partir das características individuais dos componentes dos nanocompósitos é possível 

prever a dipersão das nanocargas dentro da matriz polimérica e dessa forma conhecer o tipo de 

morfologia, uma vez que, é plausível  prever o grau de interação entre as nanocargas e a matriz 

assim como a interação entre partículas. Se a atração das partículas é maior do que a atração 

carga/matriz existe uma má dispersão devido a aglomeração destas [126].  

A Figura 35 mostra a hipótese da dispersão das nanocargas dentro da matriz polimérica 

indicando os dois cenários diferentes, onde para um ângulo de contato maior a zero (Ɵ ˃ 0o) 

tem-se aglomerados de partícula e para um ângulo de contato igual a zero  (Ɵ = 0o) tem-se uma 

dispersão de partículas. 

 

 

Figura 35: Ilustração da hipótese de dispersão. Imagem adaptada da referência [126].  

 

Para calcular o estado de aglomeração das partículas no interior de uma matriz 

polimérica  Natarajan e  colaboradores [126] citam a seguinte  equação (1):   

 

cos 𝜃 =  −1 + 2
√𝛾𝑝

𝑑𝛾𝐹
𝑑

𝛾𝐹
+  2

√𝛾𝑝
𝑝

𝛾𝐹
𝑝

𝛾𝐹
=  −1 + 2

𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
      

 

 cos 𝜃 =    −1 + 2
√𝛾𝑝

𝑑𝛾𝐹
𝑑

𝛾𝐹
     

𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
     ˂ 1 

                                             
𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
     ≥ 1                                 Equação (1) 
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 As componentes dispersivas e componentes polares da carga e da matriz polimérica são 

representadas por  𝛾𝑝
𝑑  , 𝛾𝐹

𝑑 e 𝛾𝑝 
𝑝, 𝛾𝐹

𝑝
, respectivamente;  𝛾𝐹 é a energia total da superfície da carga, 

dada pela soma de   𝛾𝐹
𝑑 𝑒 𝛾𝐹

𝑝.  A razão do trabalho de adesão entre a carga e a matriz e entre 

carga e  carga esta representado por ( 
𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
 ).  Quando a atração entre partículas é maior do que 

a atração das partículas pela matriz o  
𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
 ˂  1, diz-se que há uma má dispersão. Mas se a atração 

das partículas pela matriz é similar tem-se uma boa dispersão e um valor de  
𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
  ≥ 1 [126]. 

Segundo Wang e colaboradores [127], a força motriz de reaglomeração da carga pode 

ser determinada pela mudança na energia de adesão entre as interfases carga-polímero, a qual 

é representada pelas seguintes equações  (2 e 3). 

 

∆𝑊𝑎 =  𝑊𝐹𝐹 + 𝑊𝑃𝑃 − 2𝑊𝑃𝐹                                                      Equação (2) 

 

∆𝑊𝑎 = 2(𝛾𝐹
𝑑 + 𝛾𝐹

𝑝
) + 2(𝛾𝑃

𝑑 + 𝛾𝑃
𝑝

) − 2(√𝛾𝑃
𝑑𝛾𝐹

𝑑 + √𝛾𝑃
𝑝

𝛾𝐹
𝑝

)           Equação (3) 

 

Onde 𝑊𝐹𝐹 é a adesão relativa de partícula para partícula, 𝑊𝑃𝑃 é a adesão relativa de 

polímero para polímero e 𝑊𝑃𝐹 é a adesão relativa de polímero para partícula. Um valor maior 

de  ∆𝑊𝑎 representa uma força motriz maior para reaglomeração, sugerindo que partículas de 

carga com componentes de energia de superfície polar e dispersiva são iguais às da matriz, ou 

seja, ∆𝑊𝑎 = 0 não possuem nenhum incentivo para aglomerar-se ou reaglomerar-se.  

 

3.6. Fabricação do nanocompósito polímerico a base de 
poliestireno e dissulfeto de molibdênio - (PS/MoS2) 

 

As diferentes etapas dos processos envolvidos na produção dos nanocompósitos, e 

posterior análises por meio de diversas técnicas de caracterização estão descritos no fluxograma 

da Figura 36. Os diferentes resultados obtidos destas análises serão apresentadas nos tópicos 

seguintes.  
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Figura 36: Fluxograma do processo de obtenção dos nanocompósitos de PS/MoS2 com os seguintes 

formulações PS – 0% (a), PS/MoS2 – 0,001 wt% (b), PS/MoS2 – 0,002 wt% (c), PS/MoS2 – 0,003 wt% (d), 

PS/MoS2 – 0,005 wt% (e).  

 

3.6.1. Processamento dos nanocompósitos – PS/MoS2 

A preparação dos nanocompósitos de PS/MoS2 e poliestireno (PS) puro, foi feita a partir 

da intercalação por fusão empregando uma extrusora dupla rosca co-rotacional, modelo Process 

11, da marca Thermo Scientific, com diâmetro de rosca de 11 mm e relação L/D igual a 40, 

adotando-se uma vazão mássica de alimentação de 4g/mim. A Tabela 7 apresenta os parâmetros 

de processamento utilizados, tais como: faixas de temperatura do alimentador ao cabeçote e 

velocidade da rosca.  

 

Tabela 7: Perfil de temperatura usado para processamento do PS-puro e dos nanocompósitos. 

Parâmetros de processamento de extrusão  

Zonas Z - 2 Z - 3 Z - 4 Z - 5 Z - 6 Z - 7 Z - 8 Matriz 

Perfil de temperatura (o C) 190 210 210 220 240 240 220 230 

Velocidade da Rosca (rpm) 150 
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A configuração das roscas e os parâmetros de processamento são responsáveis pela 

morfologia e propriedades dos nanocompósitos, pois transportam, fundem, homogeneízam e 

plastificam o polímero [113]. A Figura 37 ilustra o perfil da extrusora dupla-rosca com os 

elementos de condução, elementos de malaxagem7 e de turbina, ilustrando a configuração da 

rosca convencional empregada neste trabalho, onde todos os elementos de malaxagem 

utilizados foram de 30o. 

 

 
Figura 37: Perfil de rosca utilizado da extrusora dupla-rosca empregado para a obtenção dos compósitos. 

 

A estratégia seguida para a produção dos nanocompósitos foi  através do  método de 

Deposição em Fase Líquida (do inglês, Liquid Phase Feeding - LPF) (Figura 38) [128]. Para o 

procedimento deste método, o polímero é triturado, peneirado e separado em faixas 

granulométricas, devido as dimensões do barril e das roscas. O PS  moído com uma 

granulometria ˂ 600 µm é inserido no funil da extrusora e simultaneamente as partículas 

esfoliadas em solução (adicionada em um becker recebendo uma agitação continua) são 

transferidas por meio de uma bomba peristáltica, diretamente para a terceira zona da extrusora. 

Inicialmente foram processados o PS-puro e posteriormente as quatro formulações dos 

                                                 
7 Os elementos de malaxagem consistem em muitos discos de malaxagem com lóbulos que formam uma unidade 

geométrica descontínua, ao contrario dos elementos de condução. Isso proporciona um maior grau de mistura, 

além de maiores taxas de cisalhamento. 
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nanocompósitos poliméricos de PS/MoS2 nas concentrações de 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005% 

em massa das nanopartículas de MoS2 na matriz polimérica. 

 

 

Figura 38: Diagrama esquemático do método LPF, desenvolvido para processamento de compósitos 

2D/Polímero. De acordo com a imagem adaptada da referência [128] as etapas são as seguintes: (a) 

dispersões de material 2D recebendo uma agitação contínua para evitar precipitação; (b) as dispersões são 

bombeadas diretamente na estrussora L/D = 10 tendo contato com a matriz polimérica no estado fundido; 

(c) obtenção dos pellets; (d) produção de amostras usando moldagem por injeção. 

 

As diferentes formulações das amostras obtidas após o processo de extrusão, foram 

recolhidas, moídas e injetadas para se obter os corpos de prova para tração e prensadas para 

serem utilizadas nos ensaios reológicos, de FTIR, de DRX e de AC8. Desta forma, se obtiveram 

as diferentes amostras para serem analisadas. Os corpos de prova para tração foram fabricados 

em uma mini injetora da marca Thermolab modelo HAAKE MiniJet Pro usando um molde do 

tipo V obedecendo-se a norma ASTM 638-02a. Para tal procedimento, os parâmetros ajustados 

foram: a temperatura do molde e do cilindro, pressão e tempo de injeção e recalque. Os valores 

destes parâmetros de injeção estão descritos na Tabela 8.  

 

                                                 
8 Imagens fotográficas deste processo se encomtram disponíveis no Apêndice B. 
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Tabela 8: Parâmetros utilizados no processo de moldagem por injeção para obtenção dos corpos de prova 

de tração dos nanocompósitos de PS/MoS2. 

Parâmetros de Processamento de Injeção 

Temperatura do Molde 60 oC 

Temperatura do Cilindro 230 oC 

Pressão de Injeção  300 bar 

Tempo de Injeção  30 s. 

Pressão de Recalque 150 bar 

Tempo de Recalque 20 s. 

 

A análise temporal do processamento do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2, 

com diferentes teores de MoS2 foi realizado (Figura 39), afim de se estimar o tempo em horas 

do processo. A duração das etapas de pulverização do polímero, extrusão e injeção dos corpos 

de prova, foram estimados em 1 hora, 0,5 hora e 1,5 horas, respectivamente. 

O tempo da dispersão do MoS2 obtido através da EFL/H2O varia a depender da fração 

mássica de MoS2 adicionado na matriz polimérica, conforme descrito na Tabela 9. Para os 

nanocompósitos com maiores concentrações de carga, foi utilizado um maior volume de 

sobrenadante oriundo do processo de esfoliação e consequentemente, maior o tempo de 

esfoliação. Assim, para a obtenção de 100 ml de dispersão é preciso ponderar o tempo do 

processo sendo 3h de esfoliação + 1 hora de centrifugação. Além disso, também foi adotado 

como premissa um rendimento de 85% na esfoliação, ou seja, em 4  horas são obtidos 85 ml do 

sobrenadante (η = 85%). Assim, o precipitado representa 15 ml. 

Desta forma, foi possível verificar que dentre as quatro etapas que englobam o processo 

total, a etapa de esfoliação foi a que apresentou maoir impacto em termos temporais, sendo 

mais elevada para os nanocompósitos de PS com maiores concentrações de MoS2.  

 

Tabela 9: Frações mássicas e volumétricas dos componentes (matriz e carga) para a frabricação dos 

nanocompósitos. 

Amostra PS (g) V sol MoS2 (ml) 
PS-puro 100 - 

PS/MoS2 - 0,001% 100 80 

PS/MoS2 - 0,002% 100 120 

PS/MoS2 - 0,003% 100 160 

PS/MoS2 - 0,005% 100 320 
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Figura 39: Análise temporal do processamento dos nanocompósitos de PS/MoS2.  

 
3.7. Técnicas e Condições de Caracterização dos Nanocompósitos 

de PS/MoS2 

 

3.7.1. Cromatografia por exclusão de tamanho (SEC) 
 

As medidas de massa molar foram realizadas em um cromotógrafo GPC-HT 350 A, 

Malvern equipado com um detector de índice de refração. Utilizou-se como fase móvel 

tetrahidrofurano (THF) estabilizado com 0,25% (wt/v) de 2,6-di-tert-butil4-metilfenol (BHT). 

As temperaturas de solubilização e análise das amostras de PS-puro e dos nanocompósitos com 

MoS2 foram mantidas em 40 oC, onde realizou-se previamente o processo de filtragem de modo 

de garantir que apenas o polímero fosse injetado no equipamento. O fluxo de solvente utilizado 

durante todas as análises foi mantido em 1 mL/min.  

 

3.7.2.  Espectroscopia no infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) 

 

A fim de se avaliar e entender a interação entre as nanopartículas de MoS2 e a matriz 

polimérica de PS, os funcionais dos filmes de PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 foram 

analisados através da avaliação do deslocamento de bandas. Estes filmes foram fabricados 

empregando uma prensa hidráulica do tipo uniaxial Solab, a uma temperatura de 230 oC por 

três minutos, sob uma pressão de 4 toneladas, com espessuras entre 50 e 85 µm. Nessas 

condições foram obtidos os diferentes espectros, com auxilio de um espectrofotômetro da marca 
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Shimadzu modelo IRAffnity-IS, no modo de transmissão com 64 varreduras para cada 

composição, com uma resolução de 4 cm-1, e varredura de comprimento de onda entre 3400 a 

400 cm-1.  

 

3.7.3.  Microscopia Confocal Raman 
 

Foram coletados espectros Raman dos corpos de prova de tração do PS-puro assim como 

dos nanocompósitos de PS/MoS2 usando um espectrômetro Raman da marca WITEC modelo 

UHTS 300, aplicando um laser verde com comprimento de onda em 532 nm, com uma potência 

abaixo de 10 mW para evitar o aquecimento local induzido pelo laser nas amostras. A faixa 

espectral analisada foi de 0 a 1000 cm-1, dessa forma avaliou-se a integridade da estrutura 2H-

MoS2 monitorando o posicionamento dos modos vibracionais (E1
2g e A2g). Após processo de 

mistura por fusão, também analisou-se as interações interfaciais entre a matriz polimérica do 

PS e as partículas de MoS2 mesmo com teores extremamente baixos.  

 

3.7.4.  Difração de Raios X (DRX) 
 

As partículas de MoS2-puro, PS-puro e nanocompósitos de PS/MoS2 foram 

caracterizados por difração de raios-X (DRX). Para tal análise, com auxílio de uma prensa 

uniaxial solab, a 230 oC por 3 minutos, foram preparados os filmes de cada formulação.  

Posteriormente estes filmes foram alocados sobre um porta amostra de alumínio para serem 

avaliados. Esta avaliação foi realizada utilizado um difratômetro da marca Rigaku modelo 

Miniflex II, utilizando como fonte incidente a radiação Kα do cobre, com um intervalo de 

varrimento de 5 - 50o (2Ɵ) e uma velocidade de varredura de 3o/min.  

 

3.7.5.  Espectroscopia no UV-VIS 
   

Os nanocompósitos de PS/MoS2 com teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 

0,005% foram prensadas em uma prensa uniaxial solab, a 230 oC por 3 minutos. A espessura 

dos filmes foi determinada através de um micrómetro digital Igaging e os valores das espesuras 

obtidas para os diferentes filmes variam entre 100 a 120 µm. As análises dos filmes foram 

conduzidas a temperatura ambiente em um espectrofotômetro da marca Shimadzu modelo UV-

VIS 3600. 
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3.7.6.  Ângulo de contato (AC) 
 

Com a finalidade de avaliar as propriedades de superfície dos nanocompósitos, assim 

como do PS/Puro, foram realizadas medidas de ângulo de contato (AC) estático [129], baseados 

no método da gota séssil. Nesta modalidade, por meio do ângulo de contato (Ɵ) é possível 

quantificar a molhabilidade da superfície do material e calcular os valores de energia livre de 

superfície (ELS). O ângulo de contato é medido por meio da linha tangente entre uma gota de 

um líquido depositado sobre uma superfície sólida, plana e horizontal. Esse ângulo depende da 

relação entre as forças de coesão e adesão entre a gota e a superfície, caso a gota se acomode 

numa superfície considerada ideal devido ausência de irregularidades topográficas e 

quimicamente homogênea, o ângulo Ɵ da gota forma a linha de contato trifásica correspondente 

ao equilíbrio termodinâmico triplo entre as fases (sólido, líquido e vapor) [130]. A Figura 40  

apresenta de forma esquemática esse equilíbrio termodinâmico no sistema trifásico [131]. 

 

 

Figura 40: Diagrama esquemático de uma gota de líquido em uma superfície sólida mostrando as tensões 

interfaciais (γ SL, γ LV, γ SV) em equilíbrio termodinâmico estabelecido no sistema trifásico. Imagem adaptada 

da referência [129]. 

 

As componentes polares e dispersivas, junto com a ELS das diferentes formulações de 

nanocompósitos foram calculadas por meio dos modelos matemáticos de Fowkes e de Owens, 

Wendt, Rabel & Kaelble (OWRK) [132, 133], estes modelos relacionam as componentes do 

material sólido (γs) e do líquido (γl), assim como as interações entre as fases constituintes, 

permitindo calcular a tensão interfacial liquído-sólido (ץ
𝑠𝑙

) (Equação 1). Nesse modelo, ELS 

represnta a soma das componentes de interação dispersivas (𝛾 
𝑑) e não dispersivas também 

chamadas de componentes polares (𝛾 
𝑝). 

γs = 𝛾𝑠𝑣 
𝑑  + 𝛾𝑠𝑣

𝑝  
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γl = 𝛾𝑙𝑣 
𝑑  + 𝛾𝑙𝑣

𝑝  

                                                                                

ץ
𝑠𝑙

= ץ 
𝑠𝑣 

+ ץ 
𝑙𝑣

− 2 √𝛾 sv
𝑑 . 𝛾𝑙𝑣

𝑑 − 2 √𝛾𝑠𝑣 
𝑝 . 𝛾𝑙𝑣

𝑝  )                           Equação 1 

 

Estas análises foram realizadas em um goniômetro da marca KRÜSS, modelo Drop 

Shape Analyzer (DSA 100), a temperatura ambiente (21 oC), utilizando dois líquidos com 

polaridades distintas: água deionizada (H2O) (polar) e etileno glicol – EG (C2H4(OH)2) (apolar). 

Estas medidas foram realizadas alocando os corpos de prova em formato de disco sobre a mesa 

de forma alinhada, para garantir a precisão dos ângulos obtidos. Este procedimento foi feito em 

duplicata, onde para cada amostra, foram coletadas em média 20 medidas sequenciais em três 

regiões distintas. 

 

3.7.7.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

Esta análise foi realizada com a finalidade de caracterizar a superfície de fratura de todos 

os materiais (nanocompósitos com nanocargas esfoliadas de MoS2 e no estado de MoS2 BULK), 

a fim de compreender o comportamento do material e realizar um comparativo do tipo de 

interação carga/matriz com os diferentes estados do MoS2 alcançados após processo de mistura 

no estado fundido. Os corpos de prova para realização desta análise foi obtido por meio de 

fratura  criogênica, sendo posteriormente recobertos com ouro. 

Estas análises foram realizadas usando um microscópio eletrônico de varredura da 

marca JEOL modelo JSM – 6510. O equipamento operou com voltagem de 2 kV, à temperatura 

ambiente. As superfícies da fratura das amostras foram avaliadas empregando-se  seis aumentos 

(50X, 500X, 1.000X, 5.000X, 10.000X e 50.000X).  

 

3.7.8.  Microtomografia de Raios X  

 

Amostras derivadas dos corpos de prova de traçaõ com medidas aproximadas de 2,5 x 

2,5 x 2,5 mm foram analisadas por um SkyScanner 1272 (Bruker) usando fonte de raios-X de 
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20 kV e 175 µA, com uma resolução final de imagem de 2 µm / pixel. Essas análises foram 

realizadas no LNNano9. 

 

3.7.9.  Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

As análises termogravimétricas (TGA) das partículas de MoS2-puro, PS-puro e dos 

nanocompósitos de PS/MoS2 foram realizadas em atmosfera inerte de nitrogênio, tendo como 

finalidade verificar a perda de massa dos nanocompósitos e sua estabilidade térmica. Foi 

utilizada uma massa em torno de 12 mg a 17 mg, onde cada amostra foi inserida em cadinhos 

de alumínio. Dessa forma foi analisada a perda de massa em relação ao aumento de temperatura, 

empregando um equipamento da marca TA Instruments modelo SDT Q600. A variação da 

temperatura ocorreu da temperatura ambiente até 700 oC com uma taxa de aquecimento de Ṫ = 

10 oC/min.  

 

3.7.10. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA)  

 

Foram analisadas as propriedades termomecânicas dos nanocompósitos PS/MoS2 com 

diferentes formulações assim como o PS-puro, utilizando a parte útil dos corpos de prova de 

tração com dimensões de aproximadamente 12 mm X 8,36 mm X 1,73 mm. As análises foram 

conduzidas num equipamento da marca Perkin Elmer, modelo DMA 8000, com garra single 

cantilever, em uma faixa de temperatura de 21 a 230 oC, com taxa de aquecimento de 3 oC/min-

1, frequência de ɷ = 1 Hz e amplitude de deformação de 0,1% , seguindo a norma ASTM  D 

7028 utilizando o método de flexão, por um tempo de 50 minutos. Foram analisados: o módulo 

de armazenamento (E'), o módulo de perda (E'')  e o amortecimento (tan δ). 

O coeficiente de efetividade do reforço (C) foi calculado partindo-se dos resulados 

apresentados nos módulos de armazenamento versus temperatura de acordo com a equação 2: 

       

𝐶 =  

𝐸´𝑔
𝐸´𝑟(𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜)

⁄

𝐸´𝑔
𝐸´𝑟(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧)

⁄

                                                Equação 2 

 

                                                 
9 Laboratório Nacional de Nanotecnologia - Campinas/SP. 
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Onde 𝐸´𝑔 e 𝐸´𝑟 são os valores do módulo de armazenamento na região vítrea (definida 

em 30 oC) e região elastomérica (definida em 110 oC) da carga e da matriz polimérica, 

respectivamente. [134].  

 

3.7.11. Ensaios de Tração 

 

As propriedades mecânicas do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2, com 

diferentes formulações e estados de MoS2, foram avaliadas de forma comparativa com a 

finalidade de analisar a eficiência dos diferentes teores (0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%) 

incorporados na matriz polimérica de PS e a interação carga/matriz dos diferentes estados da 

partícula (esfoliado e não esfoliado) do MoS2, quantificando os resultados obtidos nas curvas 

de tensão versus deformação máxima. Para a realização deste ensaio de resistência à tração 

foram confeccionados 10 corpos de prova para cada composição, seguindo a norma ASTM D 

638-14, empregando-se uma máquina universal de ensaios mecânicos, da marca Instron, 

modelo 3369, com célula de carga  de 50 kN e velocidade de teste igual a 1 mm/min.  

 

3.7.12. Ensaios Reológicos 

 

Com a finalidade de avaliar a influência das partículas de MoS2 no comportamento 

viscolelastico nos seus diferentes estados (esfoliados e não esfoliados) da matriz polimérica de 

PS, as amostras foram caracterizadas por meio de ensaios reológicos. Avaliou-se  as variações 

nos módulos de armazenamento de energia (G' - comportamento elástico), módulos de perda 

de energia (G'' – comportamento viscoso) em função da frequência angular (ω) por meio dos 

ensaios oscilatórios. Por meio dessa análise pode-se obter informações no que concerne a 

dispersão e interação das nanopartículas de MoS2 dentro da matriz polimérica de PS no estado 

fundido, à baixas frequências de oscilação.  

Dito isto, os ensaios realizados para obter estas informações reológicas através de 

ensaios osciltorios foram divididos em três sequências: 

 

1) Ensaio de varredura de deformação :  Por meio deste ensaio determinou-se a 

região viscolelastica linear dos materiais analisados. Para tal, foram aplicadas 

três frequências angulares distintas: 100; 10 e 1 rad/s numa faixa de deformação 
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de 0,1 – 100% em atmosfera de N2. A temperatura de operação foi de 230 oC a 

mesma temperatura aplicada no processo de extrusão dos materiais. Após obter 

a informação sobre a região de viscoelasticidade linear dos materiais, passou-se 

a realizar os ensaios a seguir;  

 

2) Ensaio de varredura de tempo: Este ensaio auxiliou na avaliação da estabilidade 

térmica dos materiais em função a temperatura mantendo-se frequência e 

deformação constante; 

                         

3) Ensaio de varredura de frequência: Neste ensaio monitorou-se o módulo de 

armazenamento - G' e módulo de perda - G'' em função da frequência angular a 

qual variou de 0.01 - 100 rad/s. A tabela 10 apresenta a programação empregada 

para a obtenção das informações reológicas no regime oscilatório.  

 

Tabela 10: Paramentros utilizados para a realização dos ensaios reológicos. 

 Ensaios reológicos no regime oscilatório 

Varredura de 

deformação 

Varredura de tempo Varredura de 

frequência 

γ (%)                     0.1- 100 5 5 

ω (rad/s)              100; 1; 01 1 100 – 0.01 

T (oC)                      230 230 230 

Tempo (s)                   _ 7200 _ 

 

Para a realização do ensaio reológico, os materiais com diferentes formulações após 

extrusão, foram prensadas em formato de discos com Ø = 25 mm e 1mm de espessura, usando 

uma prensa hidráulica modelo SL/12/20, do tipo uniaxial Solab com aquecimento de 230 oC 

durante 4 minutos sob pressão de 4 toneladas. Posteriormente as amostras foram retiradas e 

resfriadas com ar comprimido. Dessa forma, os ensaios reológicos em regime oscilatório foram 

efetuados em triplicata para cada formulação, utilizando um reômetro rotacional Modular 

Compact Rheometer, da marca Anton Paar, modelo MCR-102, com uma geometria de placas 

paralelas (PP-25), diâmetro de 25 mm, gap de 1mm e uma temperatura de processamento de 

230 oC.  
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3.8. Resultados e discussões 

A apresentação e avaliação dos resultados obtidos tanto dos nanocompósitos como o 

PS-puro para este capítulo serão apresentadas em seis eixos de pesquisa:  

 

A) Análise da massa molar,  

B) Análise da estrutura química e cristalina,  

C) Análise de superfície e morfológica,  

D) Análise térmogravimétrica,  

E) Análises mecânicas (termo-mecânicas e tração), e; 

F) Análise reológica. 

 

Esta divisão foi realizada para uma melhor interpretação e exposição dos resultados com 

relação a distribuição e dispersão das nanopartículas de MoS2 na matriz polimérica, assim como 

a interação carga/matriz resultantes do método de processamento, e a influência das partículas 

de MoS2 em estados diferentes (partículas esfoliadas e não esfoliadas) nas propriedades do 

material. O quadro panorâmico das diferentes análises realizadas está apresentado Figura 41.  

Cada uma destas técnicas bem como o estado em que as amostram foram analisadas, serão 

detalhas e discutidas posteriormente.  

Para uma melhor interpretação e exposição dos diferentes resultados, a apresentação dos 

resultados, será concretizada separadamente em cada eixo do trabalho. 
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Figura 41: Técnicas de caracterização para avaliação dos nanocompósitos com relação a dispersão da carga 

na matriz polimérica, a interação carga/matriz, a morfologia assim como as propriedades mecânicas e de 

superfície.  

 

3.8.1. EIXO 1 - A: Análise da massa molar   
 

Essa análise tem como principal objetivo avaliar possíveis mudanças na massa molar do 

polímero e correlacionar com o desempenho mecânico dos materiais. A Figura 42 apresenta as 

curvas de distribuição de massa molar do PS-puro e do PS extraído dos nanocompósitos, e a 

Tabela 10 apresenta os valores de massa molar média numérica (𝑀n), ponderal (𝑀w) e de 

polidispersão (𝑀w/𝑀n). Comparando-se os valores de massa molar do PS-puro não processado 

e PS-puro processado observamos uma reduzão na massa molar numérica e ponderal após 

processamento. Esta reduzacão de massa molar pode ser devido a degradação oriunda do 

cisalhamento intenso e altas temperaturas usadas durante o  processamento [135]. Com relação 

aos valores de 𝑀n e 𝑀w do PS-puro processado e do PS extraído dos nanocompósitos de 

PS/MoS2 com diferentes teores pode-se verificar que houve um aumento considerável. Isso 

pode ter ocorrido devido a possível melhor estabilidade térmica da massa polimérica quando 

da presença das partículas de MoS2, evitando assim a termo-degradação do PS. Esta hipótese é 

considerada devido a elevada condutividade térmica do MoS2 (reportada na Tabela 1 com valor 

igual a 50 W/m-1.K-1) [45] quando comparada ao PS (em torno de 0,13 W/m-1.K-1), o que conduz 

a uma amior dissipação de calor na massa polimérica evitando assim processo degradativos 

intensos. Essa estabilidade térmica do MoS2 indicada será observada na análise 

termogravimétria apresentada posteriormente  no Eixo 4.  
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Figura 42: Curva de distribuição da massa molar (SEC) para PS-puro e PS extraído dos nanocompósitos com 

teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%.  

 

Tabela 11: Valores de massa molar; numérica média  𝑀n e ponderal média  𝑀w, bem como a polidispersão 

para o  PS-puro e PS dos nanocompósitos. 

Amostra 𝑴n (g/mol) 𝑴w (g/mol) 
𝑴𝒘

𝑴𝒏

⁄  

PS-puro não processado 114.610 226.920 1,98 

PS-puro processado 84.170 185.810 2,21 

PS/MoS2 - 0,001 wt% 103.490 242.580 2,34 

PS/MoS2 - 0,002 wt% 123.890 254.100 2,05 

PS/MoS2 - 0,003 wt% 108.190 231.800 2,14 

PS/MoS2 - 0,005 wt% 108.210 226.300 2,09 
 

3.8.2. EIXO 2 - B: Análise da estrutura química e cristalina  
 

A Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) é uma técnica 

que permite monitorar mudanças na estrutura química do material avaliado, devido a algum 

fenômeno ou presença de uma segunda fase, avaliando a forma ou deslocamento de bandas 
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características do material [136].  Dessa forma as diferentes composições de nanocompósitos 

de PS/MoS2 contendo 0, 0,001, 0,0002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2 e o PS-puro foram 

caracterizadas por FTIR. A Figura 43 ilustra os espectros de FTIR do PS-puro e dos 

nanocompósitos entre 3400 a 400 cm-1.  

 Nesta imagem estão mostradas as bandas características da estrutura química do PS, 

[136-138]. No espectro do PS-puro podem ser identificadas três regiões espectrais; i) as bandas 

entre 400 a 900 cm-1 que representam as vibrações fora do plano do modo C-H do anel 

aromático, ii) as bandas entre 900 a 2000 cm-1, as quais apresentam o modo vibracional do anel 

e deformação C-H no plano, iii) as bandas de absorção entre 2800 a 3200 cm-1, que 

correspondem as vibrações de estiramento C-H alifáticas e aromáticas [136, 139]. Contudo, 

nenhuma alteração significativa na posição de bandas e intensidades foi observada para os 

nanocompósitos, bem como a presença de bandas que indique a presença das partícula de MoS2, 

quer sejam bandas na faixa entre 1750 e 2250 cm-1 para o material bulk ou banda indicada pela 

ligação S-H em material esfoliado, como mostrado no capítulo 2 na Figura 28. Isso pode ter 

ocorrido devido ao baixísimo teor de MoS2 presente na matriz polimérica, que pode ter 

imposibilitado uma análise mais criteriosa da possível interação carga/matriz a qual seria feita 

através da avaliação do deslocamento de bandas. 
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Figura 43: Espectros infravermelhos do PS-puro e nanocompósitos em filmes com diferentes teores de 

MoS2.  

 

A espectroscopia Raman, foi usada para detectar a presença de partículas de MoS2 no 

nanocompósito e verificar seu estado de agregação após o processamento. A distância entre os 

modos vibracionais 𝐸2𝑔
1 (383 cm-1) e 𝐴1𝑔(408 cm-1) foi utilizada como parâmetro indicador do 

número de camadas empilhadas (descrição no capítulo 2). Como pode ser visto na Figura 44, a 

distância observada para todos os nanocompósitos ficou em torno de 25 cm-1, sugerindo que 

não houve uma re-aglomeração acentuada após o processamento, o que atesta a boa qualidade 

da estratégia de processamento para obtenção de nanocompósitos poliméricos com cargas 

bidimensionais. Como prova disso, pode-se verificar visualmente que os nanocompósitos eram 

translúcidos, sugerindo que não houve presença de aglomerados visíveis ao olho humano (fotos 

em destaque na Figura 44). 
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Figura 44: Espectros Raman do MoS2 e PS-puro, e nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 

e 0,005 % em massa de MoS2.  

 

A morfologia e a estrutura dos nanocompósitos contendo cargas inorgânicas lamelares 

foram avaliadas por difração de raios X. Esta técnica permite avaliar o espaço intralamelar das 

partículas bem como a estrutura cristalina da matriz polimérica. Contudo, apesar da matriz não 

apresentar ordenação cristalina, é possível avaliar as partículas de MoS2 (as quais possuem alta 

cristalinidade), obtendo assim, informações dos picos padrões desta partícula [19]. A Figura 45 

apresenta os difratogramas do pó de MoS2-puro, PS-Puro e dos nanocompósitos PS/MoS2 

contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2. O difratograma dos nanocompósitos 

não apresentou os picos referentes às partículas de MoS2, nem mesmo o pico mais intenso  em 

2Ɵ = 14,5º que correspondente ao plano (002), somente um halo referente ao PS (típico de 



                                                                                                                                                                Capítulo 3    
                                                                                                                             

Nanocompósito Polimérico a Base de poliestireno e Dissulfeto de Molibdênio (PS/MoS2)           

 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  113 

materiais amorfos e semicristalinos) foi observado. Uma das explicações para isso reside na 

baixíssima fração mássica de nanopartículas de MoS2 incorporadas na matriz polimérica. Por 

outro lado, este resultado pode ser um indicativo de que as partículas de MoS2 encontram-se 

homogeneamente distribuídas e esfoliadas dentro da matriz polimérica, ou pode-se ter uma 

estrutura intercalada com tactóides10 dispersos na matriz polimérica de forma aleatória, os quais 

encobriram o pico do MoS2. Por esta razão, as análises de DRX são normalmente realizadas em 

conjunto com outras técnicas como MEV, MET, microtomografia de raios-X, ensaios 

reológicos, a fim, de auxiliar na interpretação dos resultados obtidos via DRX sobre a estrutura 

dos nanocompósitos.  

 

 

Figura 45: Difratogramas de raios –X comparativos referentes às amostra de MoS2 (bulk); PS-puro e 

nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2.  

 

                                                 
10 Tactóide se refere ao empilhamento ou aglomeração de um material lamelar no polímero. 
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A transmitância ótica do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 

0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2, foi mensurada por meio dos espectros UV-Vis numa 

faixa de comprimento de onda de 200 à 800 nm. As curvas estão ilustradas junto com as 

fotografias digitais na Figura 4611. Os filmes dos nanocompósitos apresentaram uma menor 

transmitância, a qual foi proporcional a incorporação do teor de MoS2 quando comparadas com 

a curva da transmitância do PS-puro. Uma explicação para isso reside ao fato de que muitas 

nanopartículas de MoS2 podem causar dispersão de luz [124].  

 

 

Figura 46: Curvas de espectroscopia de transmitância e fotos digitais do PS-puro e nanocompósitos de 

PS/MoS2 contendo  0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2.  

 

3.8.3. EIXO 3 - C: Análise de superfície e morfológica  
 

Mediante medidas de ângulo de contato (do inglês – Contact Angle AC) formado por 

uma gota líquida depositada sobre a superfície de um substrato sólido, é possível avaliar a 

hidrofilicidade (que mensura quanto a água pode espalhar-se sobre a superfície sólida) e a 

energia de superfície do material (incluindo as componentes polar e dispersiva) [72, 140]. 

                                                 
11 Imagens fotográficas com uma maior amplitude se encontram no apêndice B. 
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Considerando o ângulo de contato (Ɵ), tomando como base a água, a molhabilidade pode ser 

classificada como molhável e hidrofílica se (Ɵ = 0o). Se a gota apresenta uma angulação Ɵ ˂ 

90o, a molhabilidade é parcial e hidrofílica. Normalmente materiais hidrofílicos apresentam 

uma energia livre de superfície elevada (ELS), o contrário pode acontecer em materiais 

hidrofóbicos, assim como em boa parte dos polímeros. Também existe uma classificação para 

determinar se estes materiais são hidrofóbicos (Ɵ > 90 o) ou super hidrofóbicos (Ɵ > 150 o). 

Estas condições de molhabilidade de uma superfície estão mostradas na Figura 47.  

 

 
Figura 47: Ângulos de contato de líquidos com superfícies sólidas, para líquidos: (a) superfície molhável, 

(b) superfície parcialmente molhável, (c) superfície predominantemente não molhável e (d) superfície não 

molhável. Imagem adaptada da referência [141]. 

 

Conforme descrito nas técnicas de caracterização, a avaliação dos nanocompósitos de 

PS/MoS2  junto com o PS/Puro, foram avaliadas à temperatura ambiente, utilizando o método 

da gota séssil, empregando dois líquidos diferentes, água deionizada (que é altamente polar) e 

etileno glicol (EG) (que é apolar). O intuito de empregar estes líquidos nas medidas foi 

justamente para avaliar a interação que ocorre entre o fluido apolar com os componentes 

dispersivos da superfície. Entretanto, a água interage com os componentes polares da amostra, 

sendo possível mensurar os valores de molhabilidade da superfície dos materiais.  

 

3.8.3.1. Avaliação teórica da dispersão das partículas  

 

Foi realizado o cálculo do estado de dispersão das partículas de MoS2 na matriz 

polimérica de PS a partir das equações 1, 2 e 3 descritas no procedimento experimental. Para 

tal, os parâmetros termodinâmicos foram dispostos na Tabela 12, mostrando os valores das 

componentes polares, dispersivas e dos valores de energia livre de superfície da matriz 

polimérica de PS-puro. Os valores do MoS2 foram extraídos do trabalho realizado por Kozbial 

e colaboradores [142], estes pesquisadores determinaram a energia superficial dos cristais de  

MoS2 por meio dos testes de AC empregando o modelo de Fowkes.  
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Tabela 12: Valores das compentes polares, dispersivas e energia livre de superfície do PS e o MoS2. 

Poliestireno Modelo de Fowkes 

𝜸𝒑
 𝒑

 

(mJ/m2) 

𝜸𝒑
 𝒅 

(mJ/m2) 

𝜸𝒔 

(mJ/m2) 
𝜸𝒇

 𝒑
 

(mJ/m2) 

𝜸𝒇
 𝒅 

(mJ/m2) 

𝜸𝒔 

(mJ/m2) 

 

11,94 

 

10,34 

 

22,28 

 

5,5 

 

49,0 

 

54,5 

Valores de ângulo de contato do MoS2 adaptados da referência [142].  

 

 

Com estes valores foi possível calcular os parâmetros termodinâmicos dos componentes 

(carga/matriz) dos nanocompósitos de PS/MoS2, conforme e descrito na Tabela 8 

 

Tabela 13: Parâmetros termodinâmicos calculados para o sistema polímero/partícula.  

Nanocompósito Ɵ (o) cos (Ɵ) 
𝑾𝑷𝑭

𝑾𝑭𝑭
 ∆𝑾𝒂 (m J/m2) 

 

PS/MoS2 

 

82,911 

 

0,123 

 

0,409 

 

47,286 

 

Baseados nesse cálculo de adesão entre a carga e a matriz, o valor de  

𝑊𝑃𝐹

𝑊𝐹𝐹
  é menor  que 1, indicando que há uma boa dispersão da carga de MoS2 dentro da matriz 

polimérica de poliestireno. Contudo, a probabilidade das partículas de MoS2 de reaglomerarem 

é relativamente alta pois  ∆𝑊𝑎 apresenta um valor igual a 47, 286 m J/m2. No entanto, as 

análises reológicas que serão mostradas a seguir contradizem esta previsão.  

 

3.8.3.2. Avaliação das propriedades de superfície   

 

As medidas de ângulo de contato realizadas sobre a superfície das diferentes filmes de 

PS/MoS2 contendo 0, 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % em massa de MoS2 estão apresentadas  na 

Tabela 14 (estas medidas também podem ser obsevadas na Figura do anexo B).   
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Tabela 14: Fotografias e valores de ângulos de contato para a superfície sólida do PS/Puro e nanocompósitos 

de PS/MoS2 à temperatura ambiente, utilizando água deionizada e etileno glicol. 

Amostra Líquido Ângulo de Contato (o) 

PS 

H2O DI 

 

 
 

 

94,79 ± 0,34 

 

 

EG 

 

 

74,70 ± 0,56 

PS/MoS2 0,001wt% 

H2O DI 

 

 

94,63 ± 0,82 

 

 

EG 

 

73,30 ± 1,47 

PS/MoS2 0,002wt% 

H2O DI 

 

97,37 ± 0,19 

EG 

 

 

  

70,55 ± 0,33 

PS/MoS2 0,003wt% 

H2O DI 

 

95,92 ± 0,27 

EG 

 

 

76,60 ± 0,93 

PS/MoS2 0,005wt% 

H2O DI 

 

98,59 ± 0,18 

EG 

 

71,01 ± 0,57 
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Pode-se observar que a molhabilidade dos nanocompósitos foi significativamente maior 

com o etileno glicol do que com a água deionizada como era esperado pois a partícula de MoS2 

é predominantemente hidrofóbico. Quando a influência do teor de carga, pode-se observar uma 

leve alteração (3-4º) nos valores de ângulo de contato entre as superfícies da água 

deionizada/etileno glicol dos nanocompósitos contendo 0,002% e 0,005% de MoS2, 

respectivamente. Isso pode ser atribuído a maior área de interface polímero-carga, decorrente 

da melhor distribuição das nanopartículas nessas composições, como observado nos elevados 

valores de densidade de partícula descritos na Figura 52.  

As componentes polares (𝛾 
𝑝) e dispersivas (𝛾 

𝑝) assim como a energia livre de 

superficie (ץ
𝑠𝑙

) foram calculadas por meio do modelo matemático OWRK, a partir dos valores 

de ângulo de contato. Pode-se perceber que apenas as composições dos nanocompósitos de 

PS/MoS2 com 0,002% e 0,005% em massa de MoS2 apresemtaram variações significativas nos 

valores das suas propriedades superficiais como pode ser observado na Figura 48. 

 

 

Figura 48: Valores da componente (γpolar) e componete (γdispersiva), assim como os valores da ELS (γs) para 

os nanocompósitos PS/MoS2 e para o PS/Puro.  
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 O reflexo das alterações nos ângulos de contato para as composições contendo 0,002% 

e 0,005% conduziu a uma modificação significativa nos valores das componentes polar e 

dispersiva, resultando em valores de energia livre de superficie diferenciados para o PS puro. 

Esse  resultado também sugere uma maior interação entre carga e matriz para estas duas 

nanocomposições. 

Esses resultados indicam também que mesmo em baixas concentrações de MoS2, pode-

se alterar as propriedades de superfície. Este efeito observado pode ser resultado das nanocargas 

estarem bem dispersas na matriz polimérica. A literatura reporta que a presença de nanocargas 

2D bem dispersas na matriz polimérica leva a modificações nas propriedades superficiais e 

mecânicas do polímero [143].  

Como as propriedades de desempenho das misturas cargas/polímero estão intimamente 

relacionadas a morfologia, foi observada a micro-morfologia da superfície das crio-fraturas das 

diferentes amostras, conforme é ilustrado na Figura 49.  Esta análise foi realizada capturando-

se micrografias comparativas com diferentes magnificações da superfície do PS-puro e dos 

nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2.  

 

 

Figura 49: Representação esquematica do ensaio de crio-fratura para avaliar as possíveis distribuições 

superficias da carga de MoS2 na matriz polimérica de PS de um corpo de prova. 

 

A Figura 50 apresenta a morfologia da superfície crio-fraturada de PS/MoS2 - 0,002 

wt%.  Nessa imagem pode-se observar uma partícula de MoS2 incrustrada na matriz de PS sem 

que haja indícios de não-compatibilidade entre partícula-polímero. Na imagem com maior 
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magnitude de aumento (20.000 X) foi possível visualizar uma boa adesão interfacial entre a 

nanopartícula e a matriz polimérica, devido a ausência de vacios ao redor da partícula12.  

 

 
Figura 50: Caracterização morfológica via MEV; Micrografia da superfície obtida a partir da crio- fratura do 

corpo de prova de ensaio de tração do nanocompósito com um teor de MoS2 de 0,002 wt% em diferentes 

magnificações.  

 

A fim de melhor avaliar o grau de dispersão dessas nanopartículas no interior dos 

nanocompósitos e possível formação de aglomerados, utilizou-se a técnica de microtomografia 

de raios-X. Vale ressaltar que a definição do microtomógrafo consegue apenas visualizar 

partículas micrométricas, de forma que, quanto menor for a quantidade de partículas observadas  

nas imagens geradas, maior será o indicativo de que não houve formação de muitos 

aglomerados. A análise dos valores de volume médio (µm) e quantidade de nanopartículas em 

cada composição (Figura 51 e Quadro 1), mostrou que houve um aumento um aumento gradual 

nesses valores com a elevação da fração de MoS2 (com exceção da composição com 0,002% 

de MoS2). De forma a explicar esse comportamento, foram avaliados os dados de densidade 

das nanopartículas (do inglês, Particle Density - PD), calculando de acordo com a seguinte 

equação (3): 

                                                 
12 Imagens crio-fraturadas do PS-puro, assim como das diferentes formulações, podem ser encontradas no 

apêndice B. 
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𝑃𝐷 =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑂𝐼
                 Equação 3 

 

Onde VOI é o volumen de interesse, ou seja, é o volume selecionado usado para analisar 

as nanoestruturas solidas via tomografia. Após isso, foi mostrado que a densidade de partículas 

da composição com 0,002% de MoS2 é cerca de 6,94 vezes menor do que aquela observada na 

amostra com 0,001% de MoS2, como observado na Figura 52. Com isso, pode-se concluir que 

a presença de uma quantidade considerável menor de aglomerados (melhor 

dispersão/distribuição) se refletiu nas propriedades mecânicas, conforme será apresentado no 

Eixo 5, onde foi observado uma melhoria significativa da composição de PS/MoS2 com 0,002% 

em relação as outras composições.  

 

 

Figura 51: Valores de volume médio e quantidades de nanopartículas de MoS2 com teores iguais a 0,001, 

0,002, 0,003 e 0,005% dentro do compósito. 
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Quadro 1: Projeção de coordenadas (x, y, z) das partículas de MoS2 com teores iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 

0,005 wt% dentro do compósito com as respectivas distribuições de volumes. 

Nanocompósito:  PS/MoS2 – 0,001 wt% Distribuição de Volume 

  
Nanocompósito:  PS/MoS2 – 0,002 wt% Distribuição de Volume 

  
Nanocompósito:  PS/MoS2 – 0,003 wt% Distribuição de Volume 

  
Nanocompósito:  PS/MoS2 – 0,005 wt% Distribuição de Volume 
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Os vídeos das microtomografias realizadas, também podem ser observados de acordo 

com os QR Codes dispostos na Quadro 2. 

 

Quadro 2: Vídeos dos resultados obtidos por meio das microtomografias para as diferentes composições. 

PS/MoS2 – 0,001 wt% PS/MoS2 – 0,002 wt% 

  

PS/MoS2 – 0,003 wt% PS/MoS2 – 0,005 wt% 

  

 

Figura 52: Densidade de partículas dos nanocompósitos de PS/MoS2 com teores de MoS2 iguais a 0,001, 

0,002, 0,003 e 0,005 wt%. 

 

 

3.8.4. EIXO 4 - D: Análise termogravimétrica 
 

Algumas nanocargas normalmente aumentam a estabilidade térmica da matriz 

polimérica devido ao nano-efeito da barreira física, a qual retarda a difusão de produtos voláteis 

oriundos da degradação do material compósito [70]. O aumento e diminuição da temperatura 

de transição vítrea (Tg) dependem da dinâmica, interações e efeitos de confinamento entre as 

partículas da carga e matriz polimérica [136]. A técnica de TGA é uma das técnicas mais 
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amplamente utilizadas para uma avaliação rápida da estabilidade térmica de vários polímeros 

[144]. Dessa forma, o comportamento térmico e as propriedades relacionadas a perda de massa 

dos nanocompósitos de PS/MoS2 com diferentes formulações, assim como, do MoS2-puro e 

PS-puro foram avaliadas por  meio da análise termogravimétrica (TGA). A  Figura 53 apresenta 

as curvas do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 

% de massa de MoS2. As curvas referentes aos nanocompósitos de PS/MoS2 e PS-puro 

apresentaram apenas um evento de perda de massa, enquanto que o MoS2-puro apresentou 

completa estabilidade térmica até 700 oC.  A temperatura de início de processo de perda de 

massa dos nanocompósitos foi alterada pela presença das partículas de MoS2, chegando a um 

aumento de aproximadamente 12 ºC para os nanocompósitos de PS/MoS2 como mostrado na 

Tabela 15. 

 

 

Figura 53: Análise termogravimétrica para o MoS2-puro, PS-puro e nanocompósitos com teores de MoS2 

iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005% via curvas de perda de massa em função da temperatura.  
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Contudo, esse aumento no valor da Tinicial não pode ser considerado como indicativo de 

aumento na estabilidade térmica pois não foram observadas alterações nos valores de Tmax, 

T10%, T50% e Tfinal, após adição do MoS2. Assim apesar de ter sido observada uma boa dispersão 

dessas nanopartículas (Quadro 1 e vídeos do Quadro2), as baixíssimas frações utilizadas não 

foram suficientes para promover um efeito de barreira que impedisse a difusão de produtos 

voláteis.  

 

Tabela 15: Temperaturas correspondentes aos processos de perda de massa para o PS-puro e 

nanocompósitos de PS/MoS2 com teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005% obtidas por TGA. 

Amostra Inicial (oC) Tmáxima (oC) T 10% (oC) T 50% (oC) Tfinal (oC) 

PS 341 413 362 391 431 

PS/MoS2 - 0,001 wt% 352 413 364 392 433 

PS/MoS2 - 0,002 wt% 352 413 364 391 433 

PS/MoS2 - 0,003 wt% 348 413 365 392 433 

PS/MoS2 - 0,005 wt% 352 413 362 391 432 

 

3.8.5. EIXO 5 - E: Análises mecânicas (termo-mecânica e tração)  
 

Embora exista uma alta demanda de interesses em nanocompósitos poliméricos à base 

de materiais bidimensionais, a mecânica de reforço destes cristais (2D) quando inseridas em 

matrizes poliméricas, não é totalmente compreendida. Para poder entender as propriedades 

mecânicas e termomecânicas dos nanocompósitos poliméricos obtidos e conhecer o 

desempenho dos mesmos foram realizados ensaios termo-mecânicos usando a técnica de 

Análise Dinâmico-Mecânica, mais conhecida como DMA (do inglês, Dinamic Mechanical 

Analysis - DMA) e ensaios mecânicos de tração. No DMA foram analisados os módulo de 

armazenamento (E') que corresponde a resposta elástica a deformação, os módulo de perda (E'') 

que descreve a resposta plástica a deformação, e o tan δ. Consequentemente, foram obtidos os 

valores da temperatura de transição vítrea (Tg) do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2.  

O módulo de armazenamento dinâmico (E’) é proporcional a energia armazenada 

durante um ciclo de carga dos componentes elásticos de um material viscoelastico e representa 

sua rigidez [145]. Esta medida é determinada a partir da tensão ou deformação mecânica 

oscilatória aplicada, em função da frequência ou da temperatura [146]. Nas curvas de E' Vs T é 

possível observar uma queda acentuada do valor de E' em uma temperatura ou faixa de 

temperatura específica, sendo este evento conhecido como transição α ou transição do estado 

vítreo para o estado borrachoso [147]. Na região vítrea, os componentes são altamente imóveis 

e as forças intermoleculares são fortes, resultando em um alto módulo de armazenamento, mas 
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a medida que a temperatura aumenta, as forças intermoleculares tornam-se fracas [145]. Uma 

descrição clássica dessa região é que as regiões amorfas começam a se movimentar com maior 

facilidade, existindo maior mobilidade da cadeia [134, 148]. Sabendo que, o módulo de 

armazenamento (E’) esta relacionado principalmente a rede de estrutura criada entre as 

nanopartículas e as cadeias macromoleculares, o módulo de E' do PS-puro e dos  

nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2 estão 

apresentados na Figura 54. Estes resultados revelam um aumento proporcional do módulo de 

E' com o aumento de teor de MoS2 dentro da matriz polimérica, em comparação ao módulo da 

matriz, na região vítrea. Na temperatura de 30 oC (região vítrea) observa-se um aumento nos 

valores de E' de 39 % para a composição de PS/MoS2 - 0,002%  e para a composição de 

PS/MoS2 - 0,005%  um aumento de 60 % quando comparadas ao PS-puro, conforme é 

apresentado na Tabela 16. Este aumento no módulo de armazenamento sugere um efeito de 

reforço significativo das nanopartículas de MoS2 devido a elevada área interfacial que ocorre 

entre a carga/matriz [145], o que poderia estar causando o fortalecimento das propriedades 

mecânicas que serão apresentados a seguir (ver tabela 18). No mesmo gráfico é possível 

observar que com o aumento da temperatura existe uma queda nas curvas do módulo de 

armazenamento E' indicando que a região vítrea, corresponde a uma faixa de temperatura de 30 

a 80 oC aproximadamente.   

 



                                                                                                                                                                Capítulo 3    
                                                                                                                             

Nanocompósito Polimérico a Base de poliestireno e Dissulfeto de Molibdênio (PS/MoS2)           

 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  127 

 

Figura 54: Módulo de armazenamento em função da temperatura para o PS-puro e nanocompósitos com 

teores de MoS2 de 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005%.  

 

A efetividade do reforço (C), foi calculada a partir dos valores dos módulos de 

armazenamento no estado vítreo (30 oC) e estado borrachoso (110 oC) (ver Tabela 16). Estes 

resultados sugerem uma maior efetividade para a composição de PS/MoS2 com 0,002 % de 

MoS2 que apresentou o menor valor de C = 0,905. Já um valor alto da efetividade do reforço 

em um sistema indica uma fibra ou carga menos eficaz [134].  

 
Tabela 16: Módulo de armazenamento representativo na região vítrea (E'g) e na elastomérica (E'r) assim 

como o coeficiente de efetividade de reforço (C) do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2. 

Amostra E'g (MPa) E'r (MPa) C 

PS 1282 25,3 - 

PS/MoS2 – 0,001 wt% 1429 15,9 1,773 

PS/MoS2 – 0,002 wt% 1784 38,9 0,905 

PS/MoS2 – 0,003 wt% 1747 29,3 1,176 

PS/MoS2 – 0,005 wt% 2049 16,5 2,451 

 

O módulo de perda (E'') mensura a energia dissipada ou perdida na forma de calor pelo 

sistema, durante a deformação cíclica de uma frequência aplicada [149]. As curvas de módulo 
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de perda (E'') versus temperatura dos nanocompósitos e PS-puro estão exibidas na Figura 55. 

Observa-se que as três composições com teores de MoS2 iguais a 0,002, 0,003 e 0,005 % 

mostram um aumento na altura dos picos em relação ao PS-puro com o aumento de teor do 

MoS2, representando uma quantidade maior de dissipação de energia. O aumento no módulo de 

perda  (E'') em um sistema indica um aumento nos movimentos livres de longos segmentos da 

cadeia principal ou a relaxações de segmentos laterais resultantes de  temperaturas mais altas 

[145]. Enquanto que a curva da composição de PS/MoS2- 0,001% não mostrou uma diferença 

significativa quando comparada ao polímero puro. 

  

 

Figura 55: Módulo de perda (E’’) em função da temperatura para o PS-puro e nanocompósitos com teores 

de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%.  

 

A razão entre o módulo de perda (E’’) versus módulo de armazenamento (E’) resulta na 

tan (δ) (damping), a qual mede a capacidade de um material converter energia mecânica  [149]. 

A tan (δ) permite avaliar a diferença entre as componentes elástica e viscosa do material em 

estudo. O damping ou fator de amortecimento dos nanocompósitos de PS/MoS2 e PS-puro em 

função da temperatura estão apresentados na Figura 56. A altura dos picos de tan delta (δ) dos 

nanocompósitos reduziu quando comparada com a altura dos picos do PS-puro, indicando uma 
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boa interação entre a carga/matriz e uma redução na mobilidade molecular das cadeias 

poliméricas na região da interface [150].  

 

 

Figura 56: Termo de amortecimento (tan delta) em função da temperatura para o PS-puro e 

nanocompósitos com teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%.  

 

A partir da curva de tan δ foram obtidos os valores da transição vitrea (Tg) dos 

nanocompositos e do PS-puro. Esses valores foram obtidos usando o valor da temperatura 

correspondente a posição do pico das curvas. Os valores da Tg, tanδ  dos nanocompósitos quase 

não apresentam alterações  quando comparados aos do  PS-puro. Segundo o artigo reportado 

por Matusinovic e colaboradores [19], a Tg pode permanecer inalterada pela adição de 

nanopartículas inorgânicas, ou pode aumentar como diminuir, dessa forma eles indicam que 

este efeito não é consistente já que depende de fatores como quantidade das nanopartículas, 

bem como das interações entre a carga e o polímero. No caso aqui apresentado, apesar da 

indicação da boa interação, a quantidade não é suficiente para que haja alterações de Tg, 

conforme é apresentado na Tabela 17. 

 



                                                                                                                                                                Capítulo 3    
                                                                                                                             

Nanocompósito Polimérico a Base de poliestireno e Dissulfeto de Molibdênio (PS/MoS2)           

 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  130 

Tabela 17: Valores da temperatura de transição vítrea (Tg) do PS-puro e nanocompósitos com teores de 

MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 0,005 %.  

Amostra 
Tg, tan δ 

(oC) 

PS 116 

PS/MoS2 – 0,001 wt% * 

PS/MoS2 – 0,002 wt% 107 

PS/MoS2 – 0,003 wt% 115 

PS/MoS2 – 0,005 wt% 106 

*Não foi possível localizar o valor descrito para está composição 

 

Antes de apresentar os resultados mecânicos de tração, cabe ressaltar que existe uma 

diferença entre o módulo de armazenamento determinado no DMA e o módulo de Young 

conduzindo a valores normalmente diferentes. O módulo de armazenamento no DMA é 

dinâmico, e a tensão ou deformação mecânica aplicada é oscilatória, a qual resulta na 

deformação sofrida ou tensão resultante em função da frequência ou da temperatura. Já o 

módulo de Young é calculado a partir da inclinação inicial da curva tensão versus deformação, 

gerada a partir de um ensaio estático e destrutivo, onde a tensão ou deformação é aplicada a 

taxa constante e o objetivo é determinar dentre outras coisas, as propriedades limites do material 

[149]. Dito isto, as curvas de tensão versus deformação dos nanocompósitos poliméricos 

PS/MoS2, assim como do PS-puro, estão apresentadas na Figura 57. Observa-se que mesmo 

com a adição de baixíssimos teores de MoS2 existe um incremento bastante significativo nas 

propriedades mecânicas terminais do PS, incluindo tensão e deformação na ruptura. 
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Figura 57: Análise das propriedades mecânicas. Curvas representativas da tensão versus deformação do PS-

puro e nanocompósitos com teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%.  

 

A Tabela 18 apresenta a compilação numérica dos resultados das propriedades 

mecânicas do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 

% de massa de MoS2, das propriedades obtidas: módulo de Young, tensão na ruptura (σ), 

deformação na ruptura (ɛ) e tenacidade (área sob a curva). 

 

Tabela 18: Valores médios dos resultados das propriedades mecânicas do PS-puro e dos nanocompósitos 

com teores de MoS2 iguais a 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 wt%. 

Amostra 
Módulo de Young 

(MPa) 
σ (MPa) ɛ (%) 

Tenacidade 

(J/m3) 

PS 3.767,2± 396,2 42,8 ± 3,1 1,6 ± 0,2 40,0 ± 7,4 

PS/MoS2 – 0,001 wt% 3.464,6 ± 194,3 46,5 ± 1,5 2,2 ± 0,2 67,7 ± 7,7 

PS/MoS2 – 0,002 wt% 3.693,8 ± 137,6 54,6 ± 2,2 3,1 ± 0,2 81,5 ± 19,9 

PS/MoS2 – 0,003 wt% 3.259,1 ± 131,5 43,9 ± 1,5 2,2 ± 0,2 61,0 ± 8,7 

PS/MoS2 – 0,005 wt% 3.321,4 ± 326,1 50,5 ± 2,3 2,1 ± 0,2 62,7 ± 14,9 

Legenda: 

                     a = Tensão na ruptura  

                b = Máxima deformação a tração 

 

Diante dos resultados de módulo de Young, pode-se observar uma tendência de 

diminuição da rigidez do PS com a adição de MoS2. Uma explicação para este resultado reside 
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na conhecida propriedade lubrificante desta partícula, a qual proporciona deslizamento entre as 

camadas de MoS2 [72, 151]. Em relação os valores de tensão dos nanocompósitos contendo 

0,002 e 0,005% de massa de MoS2, foi observado um aumento de 54,6 e 50,5 MPa, 

respectivamente. Com relação a máxima deformação a tração  pode ser observado um  aumento 

significativo para a composição de PS/MoS2 contendo um teor de MoS2 igual a 0,002%. As 

medidas das áreas abaixo da curva foram realizadas, gerando uma importante informação sobre 

a tenacidade do PS/Puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2. Todos os nanocompósitos 

apresentaram aumentos nas áreas calculadas, porém, o melhor resultado foi para o 

nanocompósito com um teor de MoS2 de 0,002%, no qual o aumento de tenacidade foi em torno 

de 80%, que equivale ao dobro da tenacidade que do PS/Puro. Este quadro de resultados pode 

ser atribuído a presença das ligações S-H presentes nas bordas do MoS2 após processo de 

esfoliação em fase líquida que pode ter influenciado no desempenho mecânico quando 

incorporado na matriz polimérica do PS, principalmente com o teor de 0,002% em massa de 

MoS2.  

Para uma melhor visualização dos resultados de tração o Quadro 3 mostra as 

propriedades (rigidez, tensão máxima, deformação e tenacidade) das diferentes formulações de 

forma compartiva. Esses dados fortalecem a teoria de melhor desempenho mecânico do PS-

puro quando da presença das partículas de MoS2. Diferente de cargas tradicionais, as cargas 

bidimensionais conseguem inferir melhorias em matrizes poliméricas quando existe o uso de 

teores extremamente baixos. Neste estudo, foi observado tal fenômeno para uma concentração 

de 0,002%.  
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Quadro 3: Gráfico de barras apresentando; Módulo de Young (Mpa), (a) tensão na ruptura (Mpa),  (b) 

máxima deformação a tração (%) (c), e tenacidade (J/m3) para o PS/Puro e nanocompósitos com teores de 

MoS2 iguais a 0.001, 0.002, 0.003 e 0.005 wt%. 

Módulo de Young (MPa) Tensão na Ruptura (MPa) 

  
Maxima Deformação a Tração (%) Tenacidade (J/m3) 

  

 

A literatura especializada reporta que não é somente o tipo de reforço que interfere nas 

propriedades mecânicas, mas também o tamanho da partícula e a razão de aspecto. Partindo 

desse princípio, foi realizado um estudo comparativo com os dois diferentes estados de MoS2 

na matriz polimérica. Esta comparação refere-se aos resultados das propriedades mecânicas 

empregando-se o MoS2 esfoliado com dimensões laterais nanométricas (100 – 200 nm) e o 

MoS2 no estado de Bulk (sem passar pelo processo de EFL) na matriz polimérica com dimensões 

micrométricas (7 – 40 µm), com a mesma fração mássica.   
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Esta fabricação foi realizada com o intuito de avaliar o nano-efeito da carga e a 

influência do número de camadas do material de partida na matriz polimérica. A adição de 

teores maiores (100 vezes maior, com o código usado de 100v) também foi estudada e analisada 

empregando o pó do MoS2 no estado de Bulk. Não foram realizadas avaliações com as 

nanopartículas em concentrações maiores, devido ao rendimento da concentração do MoS2 

produto da EFL ser de 0,18%. 

Para aumentar o teor das concentrações da partícula de MoS2 foi necessário um maior 

volume de solução de material esfoliado e centrifugado (estas quantidades, dependendo do teor 

de MoS2, foram apresentadas na Tabela 9). Nestes termos, obter nanocompósitos com teores 

maiores que 0,005% tornou-se desafiador, conforme pode ser observado no vídeo, QR code13, 

no que tange a incorporação da dispersão na matriz polimérica fundida. Dessa forma, houve 

certa restrição quanto ao aumento do teor de MoS2 esfoliado. Porém, a estratégia denominada 

deposição sólido-sólido – SSD [128] se mostrou como uma alternativa factível (esta técnica 

será detalhada no capítulo 4). As análises da terceira classificação, empregando o MoS2bulk com 

teores mais elevados na matriz polimérica foram realizadas em volumes de 100 ml de água. 

Esta preparação foi acessível uma vez que não foi necessário realizar esfoliação e centrifugação. 

Dessa forma se obtiveram as seguintes concentrações: 0,1, 0,2 e 0,5% de massa de MoS2bulk em 

volumes de 100 ml de H2O
14. Cabe ressaltar que estas três classificações, com relação ao estado 

do MoS2 (esfoliado e bulk) e concentração de 100v foram realizadas via LPF. Nesse sentido 

essas três classes estão apresentadas na Tabela 19 e serão discutidas neste tópico. As análises 

foram restringidas e direcionadas a caracterizações pontuais e comparativas, como exemplo: 

ensaios de tração e análise morfológia via MEV, com o intuito de obter informações sobre a 

estrutura destes materiais.  

 

                                                 

13  
14 Imagens fotográficas deste processo estão ilustradas no Apêndice B 
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Tabela 19: Comparação dos três grupos de compósitos de PS/MoS2 nos diferentes estados e concentrações 

de MoS2. 

Amostra 
Fração mássica e estado do MoS2 

MoS2 (Esfoliado) MoS2 (Bulk) MoS2 (Bulk) 100v 

PS    

PS/MoS2 – 0,001 wt% 0,001 wt% 0,001 wt% 0,1 wt% 

PS/MoS2 – 0,002 wt% 0,002 wt% 0,002 wt% 0,2 wt% 

PS/MoS2 – 0,003 wt% - - - 

PS/MoS2 – 0,005 wt% 0,005 wt% 0,005 wt% 0,5 wt% 

 

As curvas de tensão versus deformação empregando partículas de MoS2bulk com teores 

de 0,001, 0,002 e 0,005% de massa na matriz polimérica de PS estão apresentadas na Figura 

58. Estas proporções de teores de MoS2, foram escolhidas devido aos resultados obtidos com 

os nanocompósitos de PS/MoS2 usando MoS2 esfoliado. Dessa forma, a incorporação das 

partículas, sem passar pelo processo de esfoliação, foram fabricadas. Os resultados obtidos 

indicaram uma diferença sutil quando comparadas aos resultados empregando MoS2 esfoliado 

nas mesmas concentrações. A máxima deformação e tensão na ruptura são um pouco superiores 

para o esfoliado. Estes resultados comparativos estão apresentados no Quadro 4, sendo que 

também é possível observar a imagem fotográfica dos corpos de prova, tanto do PS-puro, 

quanto dos corpos de prova contendo as partículas de MoS2 no estado esfoliado e bulk, nas 

mesmas proporções de forma comparativa.   
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Figura 58: Análise das propriedades mecânicas. Curvas representativas da tensão versus deformação para 

o PS-puro e compósitos com teores de MoS2 bulk iguais a 0,001, 0,002 e 0,005 wt%.  

  

Para o caso dos compósitos de MoS2bulk com a mesma fração mássica dos 

nanocompósitos PS/MoS2, a única diferença estatística significativa entre as amostras é o valor 

de tensão na ruptura para o nanocompósito PS/MoS2 – 0,002%, apresentado um resultado 

superior. Contudo, uma outra diferença bastante significativa é a translucidez dos materiais. No 

caso dos nanocompósitos obtidos a partir do MoS2 previamente esfoliado, os corpos de prova 

são muito mais translúcidos, indicando menor nível de aglomerados na estrutura.    
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Quadro 4: Resultados comparativos dos ensaios de tração das diferentes amostras PS-puro vs. PS/MoS2 

esfoliado  vs. PS/MoS2BULK  e imagens fotográficas dos compósitos. 

Compósitos com carga de MoS2 esfoliado Vs MoS2 Bulk 

  

  
Imagem dos compósitos 

 
 

A Figura 59 apresenta as curvas de tensão versus deformação com o uso de MoS2bulk 

com um aumento de teor de 100 vezes. Este resultado também indica um aumento de 

deformação quando comparada a matriz de PS-puro. Realizando uma comparação deste 
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resultado com as outras composições (ver Quadro 4), os resultados ficam muitos próximos 

independente do aumento de teor de até 100v e estado prévio das partículas de MoS2. Isso 

sugere que as concentrações incorporadas das partículas esfolidadas de MoS2 com teores 

extremamente baixos são capazes de conduzir a propriedades mecânicas dos nanocompósitos 

similares quando se usa teores de 100 vezes maior. Contudo, pode ser observa uma diferença 

na parte visual nos compósitos, a qual mostra claramente que, com a incorporação da partícula 

no estado de bulk e com teores de 0,1, 0,2 e 0,5 %, perde-se completamente a translucidez, 

conforme pode ser visualizado na imagem fotográfica dos corpos de prova mostradas no 

Quadro 5.   

 

 
Figura 59: Curvas representativas da tensão versus deformação para o PS-puro e compósitos com teores de 

MoS2 bulk iguais a 0,1, 0,2 e 0,5 wt%.  
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Quadro 5: Resultados comparativos dos ensaios de tração das diferentes amostras PS-puro vs. PS/MoS2 

esfoliado vs. PS/MoS2BULK   vs. PS/MoS2BULK  100v e imagens fotográficas dos compósitos. 

Compósitos com carga de MoS2 esfoliado Vs MoS2Bulk Vs MoS2Bulk 100v 

 
 

  
Imagem dos compósitos 

 
 

Para o caso dos compósitos com MoS2bulk com a mesma fração mássica dos 

nanocompósitos PS/MoS2, observa-se uma similaridade no aumento de tenacidade para o teor 

de 0,002 wt% da partícula esfoliada e não esfoliada (PS/MoS2, PS/MoS2bulk) e quando 
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comparada estas duas classificações com a composição contendo 0,2 wt% (MoS2bulk 100V) 

observa-se um leve aumento. Com relação a rigidez foi observada uma redução dos valores de 

módulo de Young para todas as composições com exceção da composição PS/MoS2 bulk – 0,005 

wt%. No que se refere a máxima deformação, existe uma tendência de pequeno aumento nos 

valores para composições contendo 100v+ de carga quando comparado com as outras 

composições. Finalmente os valores de tensão na ruptura mostram um pequeno aumento 

novamente para as composições contendo 100v+ de carga, com exceção da composição de 

0,002% de MoS2. Este quadro de análise das propriedades mecânicas destas três classificações 

que estão sendo discutidas, encontram-se compilados numericamente na Tabela 20, onde é 

possível observar que as propriedades ficam bastante próximas. Talvez os resultados obtidos 

na resposta mecânica com aumento da fração mássica de 100 vezes sejam um pouco superiores 

as outras duas classificações. Porém, esse nível de aumento não é proporcional ao aumento de 

teor de carga. Com o intuito de se obter uma explicação para os resultados aqui obtidos, a seguir 

serão apresentadas as análises morfológicas destes compósitos.  

 

Tabela 20: Valores médios dos resultados das propriedades mecânicas do PS-puro Vs nanocompósitos com 

MoS2 esfoliado Vs MoS2bulk Vs MoS2bulk 100V.  

Amostra 
Módulo de Young 

(MPa) 
σa (MPa) ɛb (%) 

Tenacidade 

(J/m3) 

PS 3.767,2 ± 396,2 42,8 ± 3,1 1,6 ± 0,2 40,0 ± 7,4 

PS/MoS2 – 0,001 wt% 3.464,6 ± 194,3 46,5 ± 1,5 2,2 ± 0,2 67,7 ± 7,7 

PS/MoS2bulk – 0,001 wt% 3.663,5 ± 973,9 46,2 ± 3,7 1,8 ± 0,3 67,4 ± 21,4 

PS/MoS2bulk 100V – 0,1 wt% 3.583,8 ± 321,9 50,2 ± 2,9 3,0 ± 0,2 77,9 ± 12,3 

PS/MoS2 – 0,002 wt% 3.693,8 ± 137,6 54,6 ± 2,2 3,1 ± 0,2 81,5 ± 19,9 

PS/MoS2bulk – 0,002 wt% 3.784,8 ± 179,7 48,3 ± 2,3 2,8 ± 0,4 83,5 ± 13,4 

PS/MoS2bulk 100V – 0,2 wt% 3.057,7 ± 117,5 51,5 ± 1,9 3,0 ± 0,3 84,1 ± 6,0 

PS/MoS2 – 0,005 wt% 3.321,4 ± 326,1 50,5 ± 2,3 2,1 ± 0,2 62,7 ± 14,9 

PS/MoS2 bulk – 0,005 wt% 4.240,6 ± 690,1 41,8 ± 2,4 1,8 ± 0,3 45,7 ± 17,2 

PS/MoS2 bulk 100V – 0,5 wt% 3.150,2 ± 201,4 51,8 ± 1,2 2,6 ± 0,2 85,5 ± 16,0 

Legenda:  

                      a = Tensão na ruptura  

              b = Máxima deformação a tração 

 

Em contraste com a Figura 50, que apresenta a partícula esfoliada com uma boa adesão 

para o composição de PS/MoS2 – 0,002 wt%, a adição de massa na mesma proporção de 

MoS2bulk na matriz polimérica de poliestireno mostrou uma morfologia diferente (ver Figura 

60) evidenciando vazios ao redor da partícula, o que indica certa ausência de interação entre os 

componentes. Mesmo com baixa adesão não foi observado grandes perdas nas propriedades 
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mecânicas, muito provavelmente devido aos muitos baixos teores de carga usados. Apenas a 

tensão na ruptura foi inferior para os compósitos obtidos com material bulk quando comparados 

com o obtido a partir do MoS2 esfoliado. A Figura 61 apresenta a superfície da crio-fratura do 

compósito de PS/MoS2bulk 100v - 0,2%15. Verifica-se pontos com formação de aglomerados 

(setas em vermelho) e também observa-se microvazios em torno das partículas (setas em 

amarelo). Geralmente os  microvazios são formados em torno das grandes heterogeneidades, 

que se tornam evidentes em altos teores de cargas, e com isso supõe-se que haverá uma 

fragilização da amostra [152], ou seja, com valores mais altos de teor de carga esperava-se 

melhorias proporcionais a esses teores, contudo, os valores de tenacidade mostram-se 

semelhantes quando comparadas às amostras com teores 100 vezes menores. 

 As imagens das superficies da fratura indicaram que a utilização de partículas de MoS2 

na escala nanométrica conduziu a uma maior região interfacial entre a matriz polimérica e a 

partícula nanométrica (Figura 50), devido a sua elevada área de superfície, e ao fato do processo 

de esfoliação ter gerado ligações S-H, melhorando a interação com o polímero e fortalecendo a 

interface. Diferentes imagens de MEV destas três classificações de grupos analisados podem 

ser visulazados no apêndice B, com diferentes magnificações.  

 

                                                 
15 Micrografias com diferentes magnificações referentes as Figuras 59 e 60 estão disponíveis no Apendice B. 

 



                                                                                                                                                                Capítulo 3    
                                                                                                                             

Nanocompósito Polimérico a Base de poliestireno e Dissulfeto de Molibdênio (PS/MoS2)           

 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  142 

 

Figura 60: Micrografia da superfície obtida a partir da crio fratura do corpo de prova de ensaio de tração do 

PS/MoS2-BULK   contendo 0.001% em massa de MoS2 com uma magnificação de 500X e 1000X.  

 

 

Figura 61: Micrografia da superfície obtida a partir da crio-fratura do corpo de prova de ensaio de tração do 

PS/MoS2-BULK  100v  contendo 0.2 %  em massa de MoS2 com uma magnificação de 50X e 500X.  
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3.8.6. EIXO 6 - F: Análise reológica  
 

A caracterização reológica é uma ferramenta importante que auxilia nas análises de 

nanocompósitos, fornecendo informações que correlacionam seus padrões reológicos no estado 

fundido com sua morfologia, bem como extraindo informações fundamentais para seu 

processamento. Com o propósito de avaliar o grau de dispersão da carga de MoS2 na matriz 

polimérica, os corpos de prova com as diferentes formulações foram analisadas via ensaios 

reológicos em regime oscilatório. Contudo, antes de iniciar os ensaios verificou-se a região de 

viscoelesticidade linear (VEL) do PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001 

e 0,003 % de massa de MoS2, conforme apresentado na Figura 62. Este ensaio evidenciou que 

a região de VEL encontra-se numa faixa de 1 a 10%, tanto para o PS-puro quanto para os  

nanocompósitos com teores de MoS2 iguais a 0,001 e 0,003%, uma vez que nessa região os 

valores de G' encontram-se independentes da deformação aplicada sob várias taxas de 

cisalhamento. Desta forma, elegeu-se trabalhar com uma taxa de deformação de  γ = 5% para 

todas as diferentes formulações dos nanocompósitos e PS-puro para os próximos ensaios em 

regime oscilatório.   
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Figura 62: Curva do módulo de G' em função da deformação γ para o PS-puro e os nanocompósitos de 

PS/MoS2 contendo  0,001 e 0,003 % em massa de MoS2, para determinar a região de viscoelasticidade 

linear- VEL.  

 

Com a VEL determinada para o PS-puro quanto para os nanocompósitos de PS/MoS2 e 

taxa de deformação definida, foram realizados os ensaios de varredura de tempo, em função do 

módulo de armazenamento (G' - comportamento elástico) e módulo de perda (G''- 

comportamento viscoso), este resultado é apresentado na Figura 63. A estabilidade térmica do 

PS-puro e dos nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001 e 0,003 % de massa de MoS2, 

mostraram-se estáveis ao longo do ensaio realizado por um período de 2 horas com uma 

temperatura constante de 230 oC em atmosfera de N2, tanto para o módulo de armazenamento 

(G’) quanto para o módulo de perda (G’’). Cabe ressaltar, que a temperatura empregada para 

este ensaio e a mesma temperatura usada no processo de extrusão. Dessa forma, este resultado 

indica a ausência de degradação tanto do PS-puro quanto dos nanocompósitos de PS/MoS2 

nestas condições de taxa de deformação (γ = 5 %), frequência angular (ω = 1 rad/s) e 

temperatura (230 oC) constante durante o ensaio.     
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Figura 63: Curva dos módulos complexos  (G' (hexágonos) e G''(losangos)) em função do tempo para o PS-

puro e os nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001 e 0,003 % em massa de MoS2, demostrando o 

comportamento do material por um período de 2 horas de ensaio.  

 

Empregando os mesmos critérios e parâmetros descritos para analisar os 

nanocompósitos de PS/MoS2 realizou-se a varredura de tempo do compósito  PS/MoS2bulk 

contendo 0,002% de massa de MoS2 não esfoliada. Esta composição também mostrou uma  

estabilidade térmica ao longo do ensaio, conforme e apresentado na Figura 64. Isso sugere que 

esta composição não sofreu de degradação. As programações descritas para realizar este ensaio 

de varredura de tempo tanto para o PS-puro e quanto para as composições contendo os 

diferentes teores de partículas de MoS2 esfoliados e não esfoliadas alocadas na matriz polimeria 

não sofreram alterações como degradação. Partindo dessa informação, estudou-se a influencia 

das nanopartículas de MoS2 no comportamento linear viscoelástico do PS.   

Segundo o trabalho de Hooshang a forma, tamanho e proporção das cargas 

desempenham um papel significativo em sua localização quando presente em polímeros no 

estado fundido[153]. Dessa forma, com a finalidade de avaliar o grau de dispersão das partículas 

de MoS2 e o efeito do tamanhos dos diferentes estados e tamanhos da partículas de MoS2 

(tamanho lateral de 0,1 – 0,2 µm para as partículas esfoliadas e um tamanho lateral entre 7 e 40 

µm para as partículas não esfoliadas) foram realizadas medições reológicas no regime 

oscilatório com uma temperatura operação de 230 oC. Para uma melhor apresentação dos 
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resultados, foram mostrados primeiramente os resulados dos nanocompósitos de PS/MoS2 

contendo  0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 % de massa de MoS2 previamente esfoliados. 

 

 

Figura 64: Curva dos módulos complexos (G' (hexagonos e G''(círculos)) em função do tempo para o PS-

puro e a composição de PS/MoS2bulk  contendo  0,002 % em massa de MoS2 não esfoliada, demostrando o 

comportamento do material por um período de 2 horas de ensaio.  

 

Antes de iniciar as discussões sobre os resultados é bom salientar que existe uma grande 

diferença entre o comportamento reológico na estado fundido de nanocompósitos e micro-

compósitos  poliméricos. As propriedades peculiares dos nanocompósitos são oriundas das 

escalas de tamanho das partículas (pelo menos uma) serem da mesma ordem de magnitude das 

características estruturais dos polímeros (tamanho da cadeia) e distancia interparticulas. 

Comparando-se os compósitos com mesma fração volumétrica e mesmo tipo de carga, o 

nanocompósito apresentou uma distância interpartícula três vezes menor , área interfacial seis 

vezes maior e densidade de partícula cerca de nove vezes maior do que a observada em um 

microcompósito [154]. Como consequência, mesmo uma muito pequena quantidade de 

nanopartículas pode alterar significativamente o ambiente em torno das moléculas do polímero. 

As variações no módulo de aramazenamento (G') e o módulo de perda (G'') em função 

da frequência angular (ω) para todas as formulações dos nanocompósitos de PS/MoS2 assim 

como do PS-puro estão apresentadas na Figura 65. A inclinação do módulo de G' na região de 



                                                                                                                                                                Capítulo 3    
                                                                                                                             

Nanocompósito Polimérico a Base de poliestireno e Dissulfeto de Molibdênio (PS/MoS2)           

 

 

Camila Celis                                                                                                          
 

  147 

baixas frequências para os nanocompósitos de PS/MoS2 reduziu com a adição das 

nanopartículas quando comparadas a curva do PS-puro. Em relação ao módulo de G'' dos 

nanocompósitos, não foram observadas alterações significativas.  

 

 
Figura 65: Curvas dos módulos de cisalhamento complexo (G' (quadrados) e G''(círculos)) em função da 

frequência angular ω para o PS-puro e os nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001, 0,002, 0,003 e 0,005 

% em massa de MoS2, obtidos a uma temperatura constante de 230oC sob atmosfera de nitrogênio.  

 

A Figura 64 apresenta dados relativos a valores de inclinação da curva na zona terminal 

dos módulos de G' em baixas frequências 0.01- 0.1 (rad/s) do PS-puro e dos nanocompósitos 

de PS/MoS2. A avaliação da inclinação da curva de G' em baixas frequências é bastante usada 

para informar a mudança de comportamento das cadeias poliméricas quanto da presença de 

nanocargas. Dessa forma, inicialmente na ausência de nanopartículas, as cadeias do PS-puro 

estavam totalmente relaxadas, apresentando uma inclinação da curva G' em torno de 1,5. Com 

a adição do MoS2, houve uma mudança no valor da inclinação para cerca de 0,9 – 1,0 indicando 

pequenas restrições na movimentação das cadeias poliméricas [155]. Contudo, os teores de 

MoS2 utilizados aqui não foram suficientes para formação de um platô, indicando que a boa 
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distribuição e dispersão destas nanopartículas (Quadro 1), não foi suficiente para formar uma 

rede tridimensional percolada.  

 

 

Figura 66: Gráfico em barras obtido apartir das curvas dos módulos de G'  em função da frequência angular 

ω numa faixa de 0.01 – 0.1 rad/s, para o PS-puro e os nanocompósitos de PS/MoS2 contendo  0,001, 0,002, 

0,003 e 0,005 % em massa de MoS2, obtidos a uma temperatura constante de 230oC sob atmosfera de 

nitrogênio.  

 

A fim de se avaliar possíveis diferenças entre os compósitos produzidos a partir do MoS2 

esfoliado e bulk, ensaios reológicos também foram realizados com compósitos de PS/MoS2bulk 

contendo 0,002 e 0,005 % de massa de MoS2 não esfoliada (Figura 67). A Figura mostra apenas 

a região com diferença significativa entre as curvas, em baixas frequências. Foram calculadas 

as inclinações para o compósito de PS/MoS2bulk  e os valores foram iguais a 1,5 e 1,7 para as 

composições com 0,002% e 0,005% de massa de MoS2, respectivamente. Esses valores são 

próximos e até superiores ao do PS-puro. Claramente, esse resultado indica o diferente tipo de 

interação carga/matriz entre os sistemas obtidos com material previamente esfoliado e o bulk.  

Fica claro que muito ainda tem a ser explorado em relação a reologia desses compósitos, 

inclusive medidas no estado estacionário para esses compósitos (usando MoS2 esfolido e bulk) 

com baixos teores de carga, mas também com os compósitos que apresentam teores 100 vezes 

superiores.  
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Figura 67: Curvas dos módulo de armazenamento G' em função da frequência angular ω para os compósitos 

de PS/MoS2 (esfoliado símbolos quadrados e bulk símbolos círculos) contendo  0,002 e 0,005 % em massa 

de MoS2, obtidos a uma temperatura constante de 230oC sob atmosfera de nitrogênio.  

 

3.9. Conclusões  

 

Os nanocompósitos a base de PS e MoS2 nos seus diferentes estados (esfoliado e bulk) 

foram preparados com sucesso usando o método LPF no estado fundido. Para os 

nanocompósitos produzidos a partir da carga previamente esfoliada, as partículas de MoS2 se 

apresentaram homogeneamente distribuídas na matriz polimérica, como pôde ser constatado 

pela microtomografia de raios-X, apresentando características únicas no que tange ao 

comportamento térmico (descréscimo nos valores de Tan δ e aumento no inicio de temperatura 

de degradação), propriedades de superfície, propriedades mecânicas com teores de carga 

baixíssimos do praticado em outros sistemas, enfatizando principalmente o valor de 0,002% de 

massa de MoS2. Estes atributos podem ter ocorrido por quatro motivos: 1) Devido as 

propriedade de lubrificação intrínseca do MoS2, que ao ser inserido na massa polimérica facilita 

o deslizamento das cadeias durante um esforço mecânico, 2) As nanopartículas de MoS2 se 

encontram bem esfoliadas e dispersas homogeneamente dentro da matriz polimérica, 3) Existe 

uma boa qualidade da interfase carga-matriz e  4) O fato do processo de EFL ter gerado ligações 

S-H na borda do MoS2, melhora a interação com o polímero fortalecendo a interface, o que não 
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aconteceu produzindo os compósitos com teores de carga 100 vezes maiores, já que esse 

aumento não foi proporcional as melhorias em propriedades mecânicas. 

Verificou-se também que os resultados reológicos indicaram que os teores de MoS2 

praticados nesse projeto de pesquisa não foram suficientes para causar percolação reológica.  

Esses resultados apresentados são extremamente importantes uma vez que podem ser 

um forte indício de que essas nanocargas de MoS2 podem agir positivamente mesmo em 

baixíssimos teores, causando mudanças significativas em propriedades térmicas e mecânicas, 

sem necessariamente precisar alcançar percolação reológica. Isso também pode ser atribuído ao 

fato da elevada área superficial desse tipo de partícula ser mantida mesmo após processamento, 

principalmente no caso aqui apresentado quando do uso do MoS2 previamente esfoliado. 
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Capítulo 4 
 

 

 

Produção e caracterização dos 
nanocompósitos de poli(butileno 
adipato-co-tereftalato) e 
Dissulfeto de Molibdênio 
 
 
 

Nas últimas décadas, diversos setores industriais, dentre eles o setor de embalagens, 

procuraram reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte desses materiais através do 

desenvolvimento de novos materiais plásticos que satisfaçam as crescentes demandas de 

transporte, no qual as embalagens devem manter o produto fresco e seguro, seguindo os critérios 

de higiene e segurança, visando prevenir e proteger a saúde do consumidor e ainda, preservar 

o meio ambiente de forma que, fossem capazes de se degradar rapidamente, quando descartados 

no meio ambiente [156, 157].  

Na busca de satisfazer estas demandas e mitigar o risco ambiental do descarte de 

resíduos plásticos, uma das alternativas é a produção de filmes biodegradáveis. De acordo com 

Fakhouri e colaboradores [158] filmes biodegradáveis são compósitos que consistem numa 

matriz ou  carga que derivam de fontes renováveis, como celulose, milho, batata, fibra de folhas 

de abacaxi [159] ou até mesmo fontes animais, como a quitosana, quitina, entre outras [160]. A 

utilização destes filmes contribui no desenvolvimento sustentável devido a sua decomposição 

ocorrer em um espaço de tempo reduzido, quando submetido a um ambiente biologicamente 

ativo [159].  Com base no método de síntese, os polímeros biodegradáveis podem ser divididos 

em três classificações [103]: 

i) bioplásticos de fontes renováveis: esta classificação contempla bioplásticos 

sintetizados naturalmente oriundos de plantas e animais (Ex. celulose, proteínas, 

quitosana, etc). 
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ii) bioplásticos à base de petróleo: são polímeros quimicamente sintetizados a 

partir de recursos petrolíferos, sendo estes biodegradáveis ao final da sua 

funcionalidade (Ex. poli(butil adipato-co-tereftalato) – PBAT, entre outros) 

iii) bioplásticos de fontes mistas: está classificação inclui combinações de 

monômeros de base biológica e do petróleo. 

 

O PBAT é um copoliéster alifático-aromático altamente flexível e resistente, projetado 

para extrusão de filmes. Apresenta elevada elasticidade quando comparado ao poli(ácido 

láctico) - PLA, assim como uma boa processabilidade [161] e em comparação com outros 

materiais poliméricos a base de petroquímicos. Vem  sendo considerado como um dos 

polímeros mais promissores para a produção de embalagens  biodegradáveis [162]. Dentre suas 

principais aplicações, tem-se: filmes para embalagens de alimentos e a produção de sacos de 

lixo, o que minimiza a poluição ambiental [163]. 

Porém, as pesquisas da produção de embalagens poliméricas para alimentos reportam 

uma desvantagem principal que é a permeabilidade16  inerente aos gases e outras moléculas 

pequenas [164], existindo uma carência de materiais poliméricos completamente impermeáveis 

aos gases atmosféricos, assim como, vapor de água ou às substâncias naturais contidas nos 

alimentos que estão sendo embalados. Claro que para algumas aplicações não são desejáveis 

barreiras elevadas à migração ou à difusão do gases [165], como em embalagens para frutas e 

vegetais frescos cuja vida útil depende do acesso a um suprimento contínuo de oxigênio para 

uma respiração celular sustentada [166].  

Os diversos desafios vão aumentando, mostrando a complexidade das demandas 

específicas para proteger diferentes produtos alimentares, o que leva a necessidade de 

embalagens sofisticadas e únicas, a medida que os alimentos são transportados por distâncias 

cada vez maiores entre produtores e consumidores. Estes desafios levam a um constante 

desenvolvimento especialmente na área da nanotecnologia, que tem despertado um grande 

interesse durante a última década, por meio do desenvolvimento de embalagens inteligentes, ou 

seja, que tenham a capacidade de detectar anticorpos e que possuam diversos sensores capazes 

                                                 
16 Permeabilidade, conforme relatado na literatura, é definido como a quantificação da transmissão de permeado, 

gás ou vapor, através de um material de resistência. Então, o conceito de permeabilidade está normalmente 

associada a avaliação quantitativa das propriedades de barreira de um material plástico.  
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de indicar o estado do produto [167], e que possam ao mesmo tempo proteger os alimentos do 

ambiente externo, mantendo a qualidade e a segurança dos alimentos ao longo de sua vida útil 

[118]. Estas exigências também exigem que a produção deste tipo de embalagem apresente um 

baixo custo. Cumprir todos esses requisitos para a produção dessa embalagem, passa a ser um 

desafio a ser superado. 

Para tal exigência, materiais bidimensionais como grafeno e seus derivados como o 

óxido de grafeno (GO), óxido reduzido de grafeno (rGO) assim como o MoS2, entre outros, em 

escala nanométrica, são incorporados em matrizes poliméricas como: tereftalato de polietileno 

(PET), poliestireno (PS), polipropileno (PP), poli(butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) e 

vários tipos de polietileno de alta e baixa densidade (HDPE, LDPE), induzindo a 

melhoramentos nas propriedades mecânicas, térmicas,  propriedades de barreira e de 

retardância à chama com baixos teores de carga (1% à 5% em massa 2D). Isto se torna possível 

quando uma boa dispersão da carga na matriz polimérica é obtida, e quando há uma boa 

interação com o polímero em escala nanométrica.  

Inserido neste contexto, o trabalho desenvolvido para o capítulo 4, busca desenvolver 

filmes planos de nanocompósitos empregando uma matriz polimérica biodegradável de PBAT 

e nanopartículas de MoS2 como carga, para que dessa forma possa ser avaliado o efeito dessa 

carga, principalmente nas propriedades mecânicas do produto final.   

 

4.  Poli (Butileno Adipato-co-Tereftalato) – PBAT 

O Poli (bitileno adipato-co-tereftalato) – PBAT é um copoliéster sintético alifático-

aromático derivado do 1,4 butanediol com ácido adípico e tereftálico. Comercializado pela 

BASF e nomeado comercialmente de ECOFLEX® [168, 169].  A estrutura química do PBAT 

é mostrada na Figura 68. Por ser um copoliéster, a fração alifática é responsável pela sua 

biodegradabilidade, enquanto que a aromática outorga boas propriedades mecânicas [170]. O 

PBAT apresenta vantagens por ser um material biodegradável e também por ter alta 

flexibilidade, excelente resistência ao impacto e fácil processabilidade no estado fundido [171]. 

A temperatura de transição vítrea (Tg) do PBAT é de aproximadamente 30 oC  e a temperatura 

de fusão (Tm) é de 115 oC [172]. O PBAT possui uma resistência a tração de 32 MPa à 36 MPa, 

com um alongamento na ruptura próximo a 700%, similar ao observado pelo polietileno de 
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baixa densidade linear (LDPE) [173]. O PBAT apresenta um alongamento maior na ruptura do 

que outros poliésteres, como PLA e PBS. Nesse sentido, o PBAT pode ser útil para aplicações 

de filmes laminados para embalagem de produtos orgânicos, assim como para a proteção de 

culturas agrícolas e sacos de lixo [172].  

 

 
Figura 68: Estrutura química do poli(butileno adipato-co-tereftalato) – PBAT. Imagem adaptada da 

referência [171]. 

 

Os filmes de PBAT são resistentes ao rasgamento e flexíveis, bem como resistentes a 

umidade. Essas características abrem uma gama de aplicações desde filmes para a produção de 

sacolas de acondicionamento para resíduos orgânicos, sacolas de compra ou películas agrícolas 

para recobrimento de plantações, entre outras aplicações [174]. Contudo, a parte mas atrativa 

do PBAT é o menor impacto ecológico no descarte, pois degrada-se dentro de poucas semanas 

quando em ambiente apropriado.  

O uso de filmes poliméricos biodegradáveis se faz imprescindível, uma vez que os dados 

revelam que, aproximadamente 41% da produção total de plásticos é utilizada para embalagem 

de produtos, onde aproximadamente 47% das embalagens são utilizadas para embalagem de 

alimentos. Dentro desse contexto, os materiais de embalagem plástica mais utilizados são o 

polipropileno (PP), o polietileno (PE), o cloreto de polivinil (PVC), o poliestireno (PS), etc 

[170]. Esses plásticos são produzidos usando combustíveis fósseis e não são biodegradáveis, o 

que significa que além dos seus resíduos ficarem expostos em aterros sua degradação total 

ocorre apenas após de mais de 100 anos. Por esta razão existe um interesse alto na manipulação 

e uso de polímeros biodegradáveis para serem empregados como embalagens de alimentos e 

contribuindo dessa forma na minimização do impacto ambiental [175].  

No entanto, o PBAT apresenta limitações, em relação as propriedades de barreira ao 

vapor de água e a outras moléculas, desfavorecendo o seu uso industrial em aplicações para 

embalagens [173]. Entretanto, esta limitação pode ser superada por meio da incorporação de 

nanocargas. As nanocargas bidimensionais são capazes de conferir propriedades 
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multifuncionais a vários polímeros (melhorando suas propriedades mecânicas, térmicas,de 

barreiras entre outras), quando comparadas ao material puro. 

 

4.2. Materiais e Métodos 

A metodologia adotada baseou-se em procedimentos experimentais e na comparação de 

métodos de obtenção dos nanocompósitos por mistura no estado fundido, usando a mesma 

estratégia do capítulo 3 (LPF), assim como uma outra estratégia denominada deposição em fase 

sólida (do inglês, Solid-Solid Deposition- SSD) [128]. Estas estratégias serão descritas no 

próximo tópico na parte da metodologia. A partir da comparação entre estes dois métodos, 

buscou-se avaliar o processamento, visando o melhoramento das propriedades mecânicas de 

tração. Com esse resultado em mãos, escolheu-se uma metodologia de mistura apropriada, 

tendo então início a obtenção de filmes planos de PBAT/MoS2 e por fim, avaliar filmes do 

PBAT-puro como das diferentes composições de PBAT/MoS2, com posterior caracterização 

através  dos ensaios de DRX, FTIR e ensaios mecânicos. 

 

4.2.1. Materiais 

A carga empregada foi o dissulfeto de molibdênio (MoS2) obtido por meio da esfoliação 

em fase líquida - EFL em H2O, com uma concentração de 0,018 mg/mL com um tamanho 

lateral de 0,1 – 0,2 µm e espessura de 2,5 - 10 nm. A matriz polimérica empregada foi o 

Poli(butileno adipato co-tereftalato) – PBAT, conhecido comercialmente como Ecoflex ®,  

fornecido pela BASF. Este polímero encontrava-se inicialmente na forma de grânulos com um 

diâmetro médio de 2 mm aproximadamente. Algumas das propriedades físicas desse material 

estão mostradas na Tabela 21.  
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Tabela 21: Propriedades físicas do poli(butileno adipato-co-tereftalato) -PBAT 

Propriedades Método ASTM Unidades Valores 

Densidade ISO 1183 g/cm3 1,25 -1,27 

Índice de fluidez 

(190 oC / 2,16 Kg) 
ISO 1133 G/10min 2,7 - 4,9 

Ponto de Fusão DSC oC 110 -120 

Resistência à tração ISO 527 N/mm2 35 - 44 

Deformação na ruptura ISO 527 % 560 - 710 

Resistência ao Impacto DIN 53373 J/mm2 24 

Transparência ASTM D 1003 % 82 

Dureza Shore D ISO 868 - 32 

GTR ao O2 DIN 53380 cm3/(m2.d.bar) 1200 

Permeabilidade a 

vapor de H2O 
DIN 53122 g/m2.d-1) 135 

Fonte : www.basf.com 

 

 

4.3. Metodologia  

 
4.3.1. Preparação dos nanocompósitos e comparação entre os 

métodos LPF e SSD  
 

Antes da obtenção dos filmes planos dos nanocompósitos de PBAT/MoS2, dois métodos 

de processamento de deposição em fase sólida (do inglês Solid-Solid Deposition -SSD) e 

deposição em fase líquida (do inglês Liquid-Phase Feeding -LPF) foram avaliados, no que se 

diz respeito a interação carga-matriz, evitando aglomeração excessiva das nanopartículas, 

devido a inserção de maiores teores de MoS2. Ambos os métodos se baseiam na técnica de 

mistura no estado fundido [128]. A comparação esquemática dos métodos SSD e LPF pode ser 

observada a seguir na Figura 69.  

 

 

http://www.basf.com/
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Figura 69: Diagrama esquemático dos métodos SSD e LPF, desenvolvidos para o processamento de 

compósitos constituídos de partículas 2D/Polímero com uma alta taxa de produção. Imagem adaptada da 

referência [128].  

 

O processamento pelo método de SSD seguem três etapas: 

 

a) Esfoliação das partículas 2D; 

b) Deposição das nanopartículas na superfície dos grânulos do polímero - 

Procedimento de rotoevaporação;   

c) Processamento empregando uma extrusora dupla rosca. 

 

A sequência do método LPF é a seguinte: 

 

d) Agitação contínua das dispersões 2D 

e) Adição da dispersão na matriz polimérica via alimentação líquida da dispersão 

diretamente na extrusora.  

A etapa " f " indica que ambos os métodos requerem a peletizaçaõ dos nanocompósitos obtidos 

para dar sequência a produção dos corpos de prova para a análise mecânicas (etapa g). 
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Esta comparação de métodos foi limitada no presente trabalho à avaliação das 

propriedades mecânicas. Para dar início ao processo, os grânulos de PBAT foram submersos 

em nitrogênio líquido durante 1 hora, a fim de serem triturados, pois, devido ao ponto de fusão 

(em torno de 100 oC) e por se tratar de um material extremamente flexível, não seria viável 

moer os grãos a temperatura ambiente. Após o material ser moído no moinho de facas, foi 

realizado o peneiramento para a separação de faixas granulométricas.  

As nanopartículas de MoS2 dispersas em H2O foram inseridas diretamente na matriz 

polimérica de PBAT. Contudo, para avaliar o efeito da presença da H2O, também foi processada 

uma amostra com o mesmo volume de líquido utilizado para a composição de 0,001% contendo 

somente H2O tanto para o método SSD quanto para o LPF. No caso do SSD, as partículas de 

PBAT foram submetidas ao processo de roto-evaporação com volume de H2O referente à 

composição já mencionada, enquanto que no caso do LPF, esse mesmo volume de H2O foi 

inserido durante o processamento direto na extrusora.  

 

4.3.2. Método de Deposição em fase sólida - SSD 
 

As diferentes frações mássicas dos componentes de PBAT/MoS2 processadas aqui 

foram as mesmas apresentadas na Tabela 9 do capítulo 3. As misturas dos constituintes (PBAT 

em grânulos + dispersão líquida do MoS2) foram levadas para o rotovapor, onde foi empregada 

uma rotação constante com uma temperatura de 50 oC até que todo o solvente fosse evaporado. 

O tempo foi proporcional ao volume de cada composição variando de 2 a 6 horas. 

Posteriormente as diferentes amostras de cada composição, após o processamento via 

rotovapor, estavam secas, com os grânulos dos polímeros recobertos com as nanopartículas de 

MoS2. Em seguida, foram levadas a uma estufa a vácuo por 24 horas a uma temperatura de 50 

oC e posteriormente foram processados via extrusão.  

 

4.3.3. Método de Deposição em fase líquida - LPF 
 

As nanopartículas de MoS2 dispersas em H2O foram inseridas na matriz polimérica de 

PBAT com ajuda de uma bomba peristáltica. O polímero foi depositado no funil controlando a 

entrada com uma vazão mássica de 1 g/min, ocorrendo a mistura das partículas de PBAT no 
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processo de extrusão. Este método segue a mesma metodologia aplicada no capítulo 3 da 

presente tese.  

 

4.3.4. Extrusão 
 

Utilizou-se uma alimentação igual a 4 g/min para ambos os métodos (SDD e LPF), no 

qual o material foi processado numa extrusora de dupla rosca da marca Thermolab modelo 

Process 11 (razão L/D = 40). Para os dois métodos foram produzidos de nanocompósitos de 

PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,006 % em massa de MoS2 e o PBAT-puro. 

Contudo, no caso da estratégia LPF o volume necessário para produção do nanocompósito 

PBAT/MoS2 contendo 0,006% foi muito elevado, tornando inviável seu processamento (ver 

vídeo – QR code apresentado no capítulo 3). As temperaturas empregadas durante o 

procedimento e a velocidade de rosca estão dispostas na Tabela 22.  

 
Tabela 22: Perfil de temperatura usado para o processamento dos materiais de PBAT-puro e seus 

nanocompósitos  

Zonas Z - 2 Z - 3 Z - 4 Z - 5 Z - 6 Z - 7 Z - 8 Matriz 

Perfil de temperatura (oC) 120 150 165 160 155 151 150 150 

Velocidade da Rosca (rpm) 150 

 

4.3.5. Injeção 
 

Para a obtenção dos corpos de prova de tração das diferentes composições e pelos dois 

métodos, após extrusão todas as composições foram peletizadas e injetadas numa nimi-injetora 

da marca Thermolab, Modelo HAAKE Minijet Pro, após o processo de extrusão. Os corpos de 

prova foram produzidos obedecendo as dimensões da norma da ASTM D3641-15. Os 

parâmetros empregados para o processo de injeção, se encontram dispostos na Tabela 23.  
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Tabela 23: Parâmetros utilizados no processo de moldagem por injeção para obtenção dos corpos de prova 

de tração dos nanocompósitos de PBAT/MoS2. 

Parâmetros de processamento de injeção 

Temperatura do Molde 60 oC 

Temperatura do Cilindro 165 oC 

Pressão de Injeção  270 bar 

Tempo de Injeção  30 s 

Pressão de Recalque 150 bar 

Tempo de Recalque 20 s 

 

4.3.6. Ensaios de Tração 
 

As propriedades mecânicas do PBAT-puro e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2, com 

diferentes formulações e pelos dois métodos, foram avaliadas empregando uma máquina 

universal Instron. Para a realização deste ensaio de tração foram confeccionados 10 corpos de 

prova para cada composição, seguindo a norma ASTM D638-02a, tipo VC, com uma 

velocidade de teste igual a 20 mm/min.  

 

4.4. Preparação dos filmes nanocompósitos no estado fundido via 
técnica SSD 

 
Como será apresentado na seção de resultados, a técnica escolhida foi a SSD. Logo, os 

fimes planos de PBAT-puro e dos nanocompósitos PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003 

% de massa de MoS2 foram preparados, conforme esquematizado na Figura 70. Para avaliar se 

o processo de rotoevaporação induziu influenciou nas propriedades mecânicas dos filmes, uma 

amostra com o PBAT-puro também foi rotoevapoarada utilizando um volume de H2O 

semelhante ao utilizado na preparação do nanocompósito PBAT/MoS2 contendo 0,001% em 

massa de carga. Esses filmes foram denominados de PBAT/H2O. 
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Figura 70: Esquematização do processo de obtenção dos filmes poliméricos de PBAT-puro (a), PBAT-H2O 

equivalente a composição 0,001 wt% (b), e nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001 (c), 0,002 (d), 

0,003 % (e) de massa de MoS2 aplicando o método de deposição sólido – sólido SSD.  

 

4.4.1. Processamento dos filmes nanocompósitos de PBAT/MoS2 
em extrusora monorosca 

 
Os nanocompósitos de PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,0002 e 0,003 % em massa de 

MoS2 e o PBAT-puro, foram preparados através da intercalação no estado fundido empregando 

duas extrusora. A primeira com o objetivo de misturar os componentes, utilizando uma 

extrusora dupla rosca (Thermo Scientific, modelo Process 11), empregando a metodologia SSD 

descrita no tópico anterior. Posteriormente as diferentes amostras processadas foram moídas 

em um moinho de facas e, levadas a uma estufa a vácuo a uma temperatura de 100 oC por um 

período de 12 horas. Após esse processo, todas as composições foram processadas em uma 

extrusora monorosca de bancada Chill roll AX PLÁSTICOS (2 extrusão), equipada com matriz 

plana. A Figura 71 apresenta a extrusora empregada na produção de filmes de PBAT/MoS2. 



Capítulo 4      

                                           Nanocompósitos a base de PBAT/MoS2 para filmes planos   

 

 

                             
Camila Celis 

                                                   

  163 

 
Figura 71: Fotografia da produção de filmes planos de PBAT/MoS2 com diferentes teores de massa de MoS2 

assim como PBAT-puro obtidos via extrusão Chill roll AX PLÁSTICOS.  

 

O equipamento operou com um perfil de temperatura de 130 à 150 oC. A espessura dos 

filmes produzidos foi controlada através do controle da velocidade de rosca e dos rolos. Todas 

as informações empregadas para o processamentos dos filmes tanto de PBAT-puro como das 

diferentes composições de PBAT/MoS2, se encontram dispostas na Tabela 24.  

 
Tabela 24: Parâmetros de processamento usados para obtenção dos filmes de PBAT-puro e dos 

nanocompósitos de PBAT/MoS2. 

Zonas Z - 1 Z - 2 Z - 3 

Perfil de temperatura (oC) 130 160 150 

Outros Parâmetros 

Velocidade da Rosca (rpm) 13 

Torque (N/m) 30 

Bobina (rpm) 0.44 

Puxador (rpm) 0.44 

Rolo 1 0.44 

Rolo 2 0.44 
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4.4.2. Espesura dos filmes  
 

A espessura dos filmes foi medida em um micrômetro Mitutoyo, no 7301. Os valores 

médios das espessuras obtidas para os diferentes filmes estão dispostos na Tabela 25.  

 

Tabela 25: Espessura média dos filmes de PBAT e dos nanocompósitos PBAT/MoS2. 

Amostra Espessura Longitunal (mm) Espessura Transversal (m m) 

PBAT 0,140 ± 0,016 0,120 ± 0,007 

PABT/H2O – 0,001% 0,110 ± 0,023 0.110 ± 0,011 

PABT/MoS2 – 0,001 wt% 0,100 ± 0,01 0,110 ± 0,004 

PABT/MoS2 – 0,002 wt% 0,090 ± 0,005 0,090 ± 0,007 

PABT/MoS2 – 0,003 wt% 0,080 ± 0.019 0,100 ± 0,013 

 

 

4.5. Técnicas e Condições de Caracterização dos filmes de 
PBAT/MoS2 

 

4.5.1. Difração de Raios X (DRX) 
 

A avaliação  dos diferentes filmes foi realizada à temperatura ambiente em um 

difratômetro da marca Rigaku modelo Miniflex II, utilizando como fonte incidente a radiação 

Kα
Cu com um comprimento de onda λ = 0, 154 nm. Os dados foram coletados em uma faixa 

angular 2Ɵ de 0o a 60o, a uma velocidade de varredura de 5º/mim.  

A cristalinidade das diferentes composições de PBAT/MoS2 foi calculada considerando-

se as áreas da fração cristalina e do halo amorfo presentes na área total da curva das respectivas 

amostras, conforme a Equação 1 a seguir: 

 

𝑋𝑐
𝐷𝑅𝑋 =  

∑ 𝐴𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙

∑ 𝐴𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙+ ∑ 𝐴𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜

 x 100% 

 

Onde 𝑋𝑐
𝐷𝑅𝑋 é o grau de cristalinidade, Acristal refere-se a área da região cristalina do 

polímero e Aamorfo é a área referente ao halo amorfo [176].  
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4.5.2. Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 
 

Os filmes de PBAT-puro, PBAT-H2O e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 foram 

analisados usando um espectrômetro de infravermelho da marca Shimadzu, modelo IRAffnity-

IS, com varredura na região entre 4000 e 650 cm -1, acumulando 10 varreduras e com resolução 

de 4 cm-1. Os espectros de infravermelho das diferentes composições foram obtidos diretamente 

na superfície dos filmes, utilizando um acessório de reflectância ATR (Reflectância Total 

Atenuada).  

 

4.5.3. Ensaios de Tração 
 

Os ensaios de tração foram realizados nas amostras de PBAT-puro, PBAT/H2O e nos  

nanocompósitos de PBAT/MoS2 à temperatura ambiente, determinando o módulo elástico, a 

tensão, o alongamento na ruptura e a área sob a curva tensão versus deformação (tenacidade). 

Esta análise foi realizada na Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/PB 

empregando uma máquina universal de ensaio da marca ENIC, modelo DL 1000, com célula 

de carga de 20 kN, com uma velocidade de deformação de 20 mm/min, seguindo a norma 

ASTM D882-18, (especifica para ensaios mecânicos em filmes). As dimensões dos corpos de 

prova foram de aproximadamente 10 cm de comprimento e 1 cm de largura, a espessura das 

diferentes amostras foi determinada por meio de medidor de espessura reportando uma espesura 

em média de 0.1 mm. Os valores apresentados, são resultados médios de 5 filmes analisados de 

cada composição. 

 

4.6. Resultados  
 

Inicialmente serão apresentados os resultados referentes aos ensaios mecânicos dos 

materiais processados usando as duas diferentes metodologias, LPF e SSD. Dessa forma poderá 

ser avaliado qual a mais adequada, para ser usada na etapa de produção dos filmes. Para essa 

fase foram avaliados corpos de prova injetados. Após a escolha da metodologia mais adequada, 

os filmes foram preparados usando os materiais processados por SSD, e em seguida 

caracterizados por ensaios de tração, DRX e FTIR. 
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4.6.1 Ensaios mecânicos: Avaliação da estratégia de processamento  
 

As Figuras 72 e 73 apresentam as curvas de tensão versus deformação e o Quadro 6 

ilustra as propriedades extraídas dessas curvas: tenacidade, módulo de elasticidade, tensão e 

deformação na ruptura. Inicialmente, o efeito da presença da água em ambas metodologias 

(SSD e LPF) foi avaliado. De uma forma geral não foi observada uma diferença significativa 

entre as amostras de PBAT-puro e PBAT-H2O. Verificou-se novamente que a presença de 

baixíssimos teores de MoS2 conduziram a melhorias significativas nas propriedades mecânicas 

da matriz polimérica. A propriedade que mais se destacou foi a deformação na ruptura, que para 

o caso da estratégia SSD, conduziu a um aumento de 75% (comparado ao PBAT) quando do 

uso de 0,003% em massa de MoS2. Esse resultado pode ser somado a uma melhoria de cerca 

de 30% na tensão na ruptura para essa mesma amostra, assim como a um maior valor de 

tenacidade quando comparado as outras composições. Verifica-se também que o aumento para 

0,006% não conduziu a um incremento proporcional em propriedades, pelo contrário, perdas 

foram observadas. 

Observando-se esses resultados, optou-se por produzir filmes usando a metodologia de 

mistura SSD com teores de MoS2 de até 0,003% para a produção dos nanocompósitos de 

PBAT/MoS2. 

Os resultados apresentados a seguir serão apenas dos filmes produzidos com a estratégia 

SSD, seguida de extrusão plana, com teores de MoS2 iguais a 0,001 e 0,003% para a produção 

dos nanocompósitos de PBAT/MoS2. Cabe ressaltar que uma composição do PBAT-puro + 

H2O também será apresentada. 
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Figura 72: Curvas representativas da tensão versus deformação para o PBAT-puro, PBAT/H2O e 

nanoompósitos de PBAT/MoS2 com teores de MoS2  iguais a 0,001 e 0,003 wt% via LPF.  

 

 

Figura 73: Curvas representativas da tensão versus deformação para o PBAT-puro, PBAT/H2O e 

nanoompósitos de PBAT/MoS2 com teores de MoS2  iguais a 0,001, 0,003 e 0,006 wt% via SSD.  
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Quadro 6: Gráfico em barras das propriedades mecânicas obtidas a partir das curvas de tensão Vs 

deformação processados por SSD e LPF para o PBAT-puro, PBAT/H2O e nanocompósitos de PBAT/MoS2 

contendo 0,001, 0,003 e 0,006% de massa de MoS2. (a), tenacidade (b), Modulo de Young (c), máxima 

deformação à tração e (d), deformação na ruptura (g). 

Tenacidade (J/m3) Módulo de Young (MPa) 

  
Maxima Deformação a Tração (%) Deformação na Ruptura (MPa) 

  

 

Valores referentes ao Quadro 6 encontram-se dispostos na Tabela 24, também de forma 

comparativa estas duas técnicas (SSD e LPF), foram avaliadas.  
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Tabela 26: Valores médios das propriedades mecânicas do PBAT-puro e dos nanocompósitos com diferentes 

teores de MoS2 (0,001, 0,003 e 0,006 wt%) dos dois métodos avaliados SSD e LPF. 

Amostra Método 

Módulo de 

Young 

(MPa) 

σ (MPa) ɛ (%) Tenacidade (J/m3) 

PBAT SSD 53,9 ± 5,4 18,9 ± 1,0 1520,1± 223,3 21866,2 ± 3809,6 

PBAT LPF 53,8± 7,7 18,8 ± 1,5 1502,7 ± 288,6 21761,6 ± 2791,3 

PBAT/H2O – 0,001 wt% SSD 56,7 ± 18,6 19,2 ± 0,6 1419,9 ± 208,3 22965, 0 ± 3132,9 

PBAT/H2O – 0,001 wt% LPF 54,2 ± 18,4 19,1 ± 0,7 1347,0 ± 244,9 22537,9  ± 4051,7 

PBAT/MoS2 - 0,001 wt% SSD 64,4 ± 4,7 22,1 ± 0,4 2262,4 ± 446,1 
32671,3 ± 

11220,3 

PBAT/MoS2 - 0,001 wt% LPF 62,6 ± 14,3 23,0 ± 0,5 2135,6 ± 315,6 35736,8 ± 2512,0 

PBAT/MoS2 - 0,003 wt% SSD 92,1 ± 6,1 24,6 ± 2,2 2661,9 ± 489,2 52968,1 ± 6466,9 

PBAT/MoS2 - 0,003 wt% LPF 56,7 ± 18,6 20,7 ± 2,9 2001,1 ± 585,9 38065,5  ± 8373,2 

PBAT/MoS2 - 0,006 wt% SSD 81,9 ± 26,9 22,4 ± 1,9 2145,6 ± 300,6 35736,8 ± 2512,0 

PBAT/MoS2 - 0,006 wt% LPF - - - - 

 

4.6.1. Difração de Raio X 
 

As curvas obtidas no ensaio de difracação de raios-X do MoS2-puro, PBAT-puro, 

PBAT-H2O e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 estão ilustrados na Figura 74. Os picos 

característicos da estrutura cristalina do PBAT foram observados nos ângulos 2Ɵ que variaram 

de 15o a 30o. Nessa região encontram-se cinco picos da fase α nos ângulos de 16,5o, 17,2o, 20,7o, 

22,8o e 24,8o, correspondentes aos planos cristalográficos (011), (010), (110) e (111), 

respectivamente [176]. Esses picos peculiares do PBAT também foram observados nos 

difratogramas de todos os nanocompósitos de PBAT/MoS2, mas o pico mais intenso do MoS2 

observado no plano (002), não foi observado nestas composições com MoS2. A amostra de 

PBAT-H2O apresentou os mesmos picos característicos correspondentes aos planos 

cristalográficos do PBAT-puro. Outros dois picos ficam mais evidentes quando da presença da 

carga, eles situam-se em 28o e 30o. Esses picos são apresentados em alguns artigos, mas nada é 

comentado sobre eles [177, 178]. Um estudo mais detalhado usando outras técnicas de 

avaliação morfológicas como Espalhamento de raios-X de baixo ângulo (SAXS) e 

Espalhamento de raios-X a amplo ângulo (WAXS) poderiam ser realizadas para uma melhor 

compreensão desses picos e da sua evolução.  
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Figura 74: Curvas obtidas nos ensaios de difração de raios -X  comparativos referentes às amostra de MoS2-

puro, PBAT-puro, PBAT/H2O e nanocompósitos de PBAT/MoS2 contendo  0,001, 0,002 e 0,003 % em massa 

de MoS2.  

 

A partir dos difratogramas das diferentes composições, foi calculado o grau de 

cristalinidade ( 𝑋𝑐
𝐷𝑅𝑋 ) para cada amostra, estes resultados estão apresentados na Tabela 27. O 

PBAT-puro apresentou um grau de cristalinidade de 10,85% e os nanocompósitos de 

PBAT/MoS2 apresentaram valores próximos aos do PBAT. A partir desses resultados, pode-se 

dizer que há incorporação das nanocargas de MoS2 não afetou a cristalinidade e a fase α do 

PBAT. O efeito não-nucleante das nanopartículas de MoS2 pode ser devido ao baixíssimo teor 

de carga utilizado, que no caso de filmes é bastante interessante, pois não levou a alteração da 

transparência dos mesmos.  
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Tabela 27: Porcentagem dos valores de grau de cristalinidade referentes as amostras de PBAT-puro, PBAT-

H2O e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003 % em massa de MoS2. 

Amostra Xc 
DRX (%) 

PBAT 10,85 

PBAT/H2O – 0,001 wt% 11,32 

PBAT/MoS2 - 0,001 wt% 9,74 

PBAT/MoS2 - 0,002 wt% 10,49 

PBAT/MoS2 - 0,003 wt% 8,52 

 

4.6.2. Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 
 

A caracterização estrutural do PBAT-puro, PBAT-H2O e dos nanocompósitos de 

PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003 % de massa de MoS2 na forma de filmes, foi 

avaliada por meio da técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de  Fourier (FTIR). O intuito dessa análise foi de identificar a formação de novas 

ligações químicas, bem como de se avaliar se houve um surgimento ou desaparecimento das 

ligações existentes. A Figura 75 mostra os diferentes espectros de FTIR das diferentes 

composições entre 400 cm-1 a 4000 cm-1. O espectro do PBAT-puro apresenta os principais 

picos referentes a sua estrutura, o pico acentuado em 720 cm-1, representa 4 ou mais grupos das 

ligações (-C-H2-) adjacentes. Os picos de absorção em torno de 1100 cm-1, 1300 cm-1 e 1710 

cm-1, referem-se as ligações C-O e grupos carbonila (C=O) em grupo éster. Já o pico em torno 

de 3000 cm-1 corresponde ao estiramento da ligação C-H em posições alifáticas e aromáticas 

[179, 180]. Já os picos localizados em 1016 cm-1 e 1456 cm-1 representa os  grupos fenileno, e 

os picos entre 1600 cm-1, 1588 cm-1 e em 1500 cm-1 são referentes as ligações C-C e C-H nos 

anéis aromáticos [181]. Já nos espectros dos nanocompósitos podem ser observados todos os 

picos condizentes com a estrutura do PBAT-puro e que, independentemente do aumento do teor 

de massa de MoS2 não apresentou alterações significativas, nem surgiram picos referentes a 

esta nanopartícula entre 2400 a 2800 cm-1.   
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Figura 75: Espectro infravermelho do PBAT-puro, PBAT-H2O e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 

contendo 0,001, 0,002 e 0,003% de massa de MoS2.  
 

 

4.6.3. Propriedades Mecânicas  
 

A Figura 76 apresenta as curvas de tensão versus deformação dos filmes de PBAT-puro, 

PBAT-H2O e dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003% de massa 

de MoS2 no sentido longitudinal (direção da máquina). Na Figura 77 se encontram as curvas de 

tração obtidas no sentido transversal para as mesmas amostras.  



Capítulo 4      

                                           Nanocompósitos a base de PBAT/MoS2 para filmes planos   

 

 

                             
Camila Celis 

                                                   

  173 

 
Figura 76: Curvas representativas de tensão versus deformação, das amostras obtidas no sentido 

longitudinal (direção da máquina) dos filmes de PBAT-puro, PBAT/H2O e dos nanocompósitos de 

PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003 % de massa de MoS2.  

 

 

 
Figura 77: Curvas representativas de tensão versus deformação, das amostras obtidas no sentido 

transversal (direção da máquina) dos filmes de PBAT-puro, PBAT/H2O dos nanocompósitos de PBAT/MoS2 

contendo 0,001, 0,002 e 0,003 % de massa de MoS2.  
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A visualização das curvas já indica que a presença do MoS2 induz a melhorias 

significativas  nas propriedades dos filmes de PBAT, tanto no sentido longitudinal quanto no 

transversal.  

A Tabela 28 apresenta os valores médios e desvio padrão do módulo de Young, tensão 

(σ) e deformação na ruptura  (ɛ) e de tenacidade, extraídos das curvas dos ensaios de tração 

realizados no sentido longitudinal e transversal. Os resultados indicam  que a tenacidade dos 

nanocompósitos de PBAT/MoS2 tanto no sentido longitudinal quanto no transversal 

aumentaram, assim como o módulo de Young. Esse aumento também foi observado nos 

nanocompóstos contendo baixos teores de MoS2 (0,001%). O aumento na tenacidade é 

resultado de melhorias em tensão e deformação na ruptura. Assim como o nanocompósito de 

PS/MoS2 os incrementos nas propriedades mecânicas são oriundas de uma boa distribuição das 

partículas na matriz polimérica, além de uma boa interação entre a matriz polimérica-partícula.   

 

Tabela 28: Valores médios das propriedades mecânicas dos filmes de PBAT- puro e dos nanocompósitos 

com teores de MoS2 (0,001, 0,002 e 0,003 wt%) no sentido longitudinal e transversal. 

Composição Sentido 

Módulo de 

Young 

(MPa) 

σ (MPa) ɛ (%) 
Tenacidade 

(J/m3) 

PBAT Longitudinal 55,8 ± 2,1 11,8 ± 1,0 662,7 ± 20,4 4874,8 ± 42,8 

PBAT Transversal 70,5 ± 6,6 12,4 ± 1,7 673,4 ± 9,9 5818,2 ± 3,4 

PBAT/H2O–0,001 wt% Longitudinal 72,9 ± 8,7 11,4 ± 0,8 589,3 ± 19,0 6598,3 ± 516, 9 

PBAT/H2O–0,001 wt% Transversal 60,8 ± 2,8 12,4 ± 0,6 675,2 ± 8,8 7140,3 ± 112,3 

PBAT/MoS2-0,001 wt% Longitudinal 
72,5 ± 0, 

1 
23,1 ± 0,6 1056,7 ± 20,6 14401,3 ± 721,2 

PBAT/MoS2-0,001 wt% Transversal 67,8 ± 3, 1 17,1 ± 0,9 1061,8 ± 28,7 12183,3 ± 615,9 

PBAT/MoS2-0,002 wt% Longitudinal 61,5 ± 0,9 18,7 ± 1,3 856,4 ± 44,8 10379,9 ± 318,9 

PBAT/MoS2-0,002 wt% Transversal 64,5 ± 0,9 18,1 ± 1,0 896,2 ± 60,9 10900,3 ± 292,5 

PBAT/MoS2-0,003 wt% Longitudinal 70,7 ± 4,9 24,9 ± 3,5 1121,9 ± 62,6 16517,1 ± 107,2 

PBAT/MoS2-0,003 wt% Transversal 71,1 ± 4,4 15,7 ± 1,4 716,2 ± 80,3 11160,9 ± 173,7 

 

Para uma melhor vizualização destes resultados também foram plotados gráficos em 

barras, que estão ilustrados na Figura 7. De uma forma geral, os espectros mostraram que houv 

um aumento nas propriedades mecânicasm, sendo esse aumento um pouco mais pronunciado 

no sentido longitudinal, principalmente nos nanocompósitos com 0,003% de MoS2. Ao se 

comparar esses resultados com outros sistemas usando cargas bidimensionais com matriz de 

PBAT, pode-se verificar que a utilização de teores muito baixos de MoS2 são suficientes para 
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atingir resultados muito mais satisfatórios, semelhante as observações apresentadas para o 

sistema PS/MoS2 apresentado no Capítulo 3. Ren e colaboradores [182] prepararam 

nanocompósitos de PBAT com óxido de grafeno (teores de até 0,35% em volume) não 

apresentando melhorias nem em tensão e nem em deformação na ruptura, apenas pequenos 

aumentos nos valores de módulo de Young. Outros pesquisadores só conseguiram melhorias 

em propriedades mecânicas com teores bastante elevados de carga, como no caso de Mittal e 

colaboradores [183] que utilizaram cerca de 5% em massa de óxido de grafeno reduzido  na 

matriz de PBAT. 
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Quadro 7: Gráficos comparativos dos valores de (a), tenacidade calculados pelas áreas abaixo das curvas de 

tensão versus deformação (b), Módulo de Young (c), deformçaõ na ruptura e, (d), máxima deformação a 

tração  para o PBAT-puro, PBAT/H2O e nanocompósitos de PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003% de 

massa de MoS2 nos sentidos longitudinal e transversal.  

Tenacidade (J/m3) Módulo de Young (MPa) 

 
 

Deformação na Ruptura (MPa) Maxima Deformação a Tração (%) 
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4.7. Conclusões 
 
 

Esse capítulo teve como objetivo central avaliar se os baixos teores de MoS2 também 

foram suficientes para que essa carga nanométrica bidimensional agisse como reforço mecânico 

também para o PBAT. Filmes de PBAT/MoS2 contendo 0,001, 0,002 e 0,003% de teores em 

massa de MoS2 foram preparados com sucesso pelas duas etapas de extrusão: extrusão por dupla 

rosca seguida pelo processo de extrusão plana. Poucas alterações morfológicas foram 

observadas no PBAT devido a inclusão das nanopartículas, não havendo alterações na 

cristalinidade. Contudo, os baixíssimos teores de carga utilizados foram suficientes para 

melhorar significativamente as propriedades mecânicas do PBAT, aumentando a deformação 

máxima em até 90%, para ambos os sentidos avaliados. Os resultados confirmaram o que foi 

observado para a matriz do PS-puro, ou seja, a carga bidimensional de MoS2 obtida via EFL foi 

extremamente eficaz no reforço mecânico das matrizes poliméricas mesmo quando utilizada 

em baixíssimos teores se usa baiximos teores na formulação dos nanocompósitos.  
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Conclusão geral e sugestões para trabalhos futuros 
 

 

Neste trabalho, foi possível verificar experimentalmente, por diversas técnicas, que é 

possível obter nanopartículas esfoliadas de MoS2, empregando unicamente a água deionizada, 

no qual foi demonstrado teoricamente que via esfoliação em fase líquida a borda do MoS2 foi 

modificada e consequentemente obteve-se  uma dispersão estável por mais de três meses. Dessa 

forma, o uso destas nanopartículas modificadas na superfície demostram ser eficientes para a 

aplicação como reforços em matrizes poliméricas, demostrando que é possível produzir 

nanocompósitos poliméricos com excelentes propriedades mecânicas usando baixíssimos 

teores de carga como 0,001% até 0,005% de massa de MoS2. As diferentes análises realizadas 

avaliando a dispersão, morfologia, estrutura química e propriedades de superfície da partícula 

de MoS2, apoiou a compreender melhor sua influência nas respostas mecânicas obtidas já que 

em ambas matrizes poliméricas como PS e PBAT, a nanopartícula de MoS2 demostrou ser um 

excelente reforço mecânico. Em suma, conseguiu-se realizar um estudo completo desde a 

sintetização desta nanopartícula até a inserção nas diferentes matrizes poliméricas.  

 

Em vista dos resultados obtidos na presente tese sugerem-se os seguintes estudos para 

cada capítulo: 

 

 Avaliar o efeito das nanopartículas de MoS2 na matriz sem centrifugação. Assim, teria-

se um rendimento maior na produção e conseguiria-se atuar mais eficientemente na 

produção de nanocompósitos com teores mais elevados de carga (caso a translucidez 

não seja um requisito);  

 

 Realizar um estudo reológico mais aprofundado dos nanocompósitos poliméricos de 

PS/MoS2, utilizando teores mais elevados de carga, bem como técnicas no estado 

estacionário, reologia capilar e extensional;  

 

 Realizar uma comparação com a estratégia SSD para os nanocompósitos de PS/MoS2 

com a finalidade de avaliar comparativamente os diferentes resultados, como foi feito 

com a matriz de PBAT; 
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 Realizar análises de permeabilidade a gases e vapor de água com os filmes de 

PBAT/MoS2; 

 

 Realizar um estudo reológico completo nos nanocompósitos poliméricos de 

PBAT/MoS2, utilizando teores baixos e elevados; 

 

 Aplicar a carga bidimensional MoS2, em outras matrizes poliméricas, como 

polipropileno (PP), polietileno (PE), poli(tereftalato de etileno) (PET), entre outras, a 

fim de avaliar o comportamento destas nanopartículas. 
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APÊNDICES  
 

APÊNDICE A: Complemento do capítulo 2 
 

 

O grau de esfoliação das partículas de  MoS2 após processo de EFL com H2O variando 

o tempo, foi avaliado aplicando a técnica drop casting que consiste em pingas a dispersão sobre 

o substrato para ser analisada, de forma a avaliar o grau de esfoliação. Mas como mencionado 

no rodapé do capítulo 2 não foi possível analisar desta maneira devido a aglomeração das 

partículas de MoS2.  

 

 
 

Complemento da figura 18. 

 

 Imagens de MEV do material de partida MoS2-Bulk  são mostradas a seguir. Este cristal 

foi depositado no substrato de fita de carbono e foi caracterizado usando MEV (Microscópio 

Eletrônico de Varredura Olympus FEI 650, EUA) para avaliação estrutural dos cristais MoS2 

antes do processo de esfoliação líquida com uma tensão operacional de 2kV. A dispersão do 

material após a centrifugação empregando (Ac e H2O) foram filtradas em uma membrana de 

nitrocelulose para a H2O e para a acetona se utilizou uma membrana de nylon, sendo preparada 

por filtração a vácuo (tamanho do poro: 0,22 µm). O material retido pelo filtro foi analisado em 

um microscópio JEOL modelo JSM -7800F para avaliação estrutural dos cristais MoS2, antes 

e após o processo de esfoliação.  
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Imagem obtida por MEV do MoS2 tridimensinal (bulk). 

 

 

Imagem obtida por MEV após processo de EFL com AC. 
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Imagem obtida por MEV do após processo de EFL com H2O. 

 

 

APÊNDICE B: Complemento do capítulo 3 
 

Imagem fotográfica do PS-puro e da amostra de PS/MoS2- 0,005 wt% após o processo 

de extrusão antes de serem moídas para posterior processo de moldagem por injeção.  

 
 



 

 

 

                             
Camila Celis 
                                                   

  194 

Imagem fotográfica das amostras moídas de PS-puro e do nanocompósito de PS/MoS2 

– 0,005 wt%  

   
 

Complemento da Figura 46: Fotografias dos filmes poliméricos de PS-puro (a), e 

nanocompósitos contendo 0,001 % (b), 0,002 % (c), 0,003 % (d) e 0,005 % (e) de massa de 

MoS2, são ilustrados. Estes filmes foram obtidos usando uma prensa hidráulica tipo uniaxial 

Solab, com aquecimento de 230oC. 

 

 

Imagem gráfica dos AC realizados sobre a superfície solida do PS-puro e 

nanocompósitos de PS/MoS2 utilizando água deionizada e etileno glicol. 
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Valores médios das propriedades de superfícies obtidas para os diferentes 

nanocompósitos de PS/MoS2 e para o PS/Puro, incluindo componente polar (γpolar), 

componente dispersiva (γdispersiva) e energia livre de superfície (γs). 

 

Amostras γpolar 

(mJ/m
2

) 

γdispersiva 

(mJ/m
2

) 

γs 

(mJ/m
2

) 

PS 11,94 ± 0,61 10,34 ± 0,68 22,28 ± 0,91 

PS/MoS2 - 0,001 wt% 11,27 ± 0,29 11,45 ± 0,69 22,72 ± 0,75 

PS/MoS2 - 0,002 wt% 6,71 ± 0,32 18,27 ± 0,68 24,98 ± 0,76 

PS/MoS2 - 0,003 wt% 11,89 ± 0,77 9,67 ± 0,93 21,56 ± 1,21 

PS/MoS2 - 0,005 wt% 5,64 ± 0,39 19,93 ± 1,07 25,57 ± 1,14 

 

Complemento da Figura 50: Caracterização morfológica via MEV; Imagens das crio-

fraturadas do PS-puro, e nanocompósitos de PS/MoS2 contendo 0,001, 0,002, 0,003 e 0,005% 

de massa de MoS2, em diferentes magnificações. 

   



 

 

 

                             
Camila Celis 
                                                   

  196 

 
 

Imagem fotográfica da preparação do MoS2bulk em volume de 100 ml de H2O dentro de 

um Becker, para a obtenção da composição de PS/MoS2bulk contendo 0,5% de massa de MoS2. 

Esta dispersão foi agitada continuamente e com ajuda de bomba peristáltica foi adicionada na 

extrusora entrando em contato com o PS-puro. Esta inserção foi seguindo a estratégia do 

método LPF. 

 
 

Mesmo recebendo uma agitação continua durante o processo de mistura no estado 

fundido é possível evidenciar após processo de extrusão uma heterogeneidade no filamento para 

a composição de PS/MoS2bulk – 0,5% antes de ser moída. 
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Complemento da Figura 59: Caracterização morfológica via MEV; Imagens das crio-

fraturadas do PS-puro, e compósitos de PS/MoS2bulk contendo 0,001, 0,002 e 0,005% de massa 

de MoS2 tridimensional, em diferentes magnificações.   

 

 
 

Complemento da Figura 60: Caracterização morfológica via MEV; Imagens das crio-

fraturadas do PS-puro, e compósitos de PS/MoS2bulk contendo 0,1, 0,2 e 0,5% de massa de MoS2 

tridimensional, em diferentes magnificações.   
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APÊNDICE C: Complemento do capítulo 4 
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APÊNDICE D: Cronograma de execução 
 

Segue o cronograma de desenvolvimento das atividades durantes os 48 meses do doutorado. 
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