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A adição de plastificantes visa melhorias nas propriedades mecânicas das membranas densas de fibroína de seda com 

possíveis interações por pontes de hidrogênio. O objetivo deste trabalho foi estudar e caracterizar membranas densas de 

fibroína de seda com adição de glicerina em duas concentrações diferentes. A caracterização das membranas foi 

realizada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), testes mecânicos de tração, espectroscopia de 

infravermelho (FTIR-ATR) e difração de raios X (DRX).  A partir dos resultados obtidos pôde-se verificar que a adição 

de glicerina possibilitou a obtenção de membranas homogêneas, mais cristalinas e que apresentaram melhorias do 

percentual de alongamento. 
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Synthesis and characterization of dense membranes of silk fibroin with glycerin 
 

The addition of plasticizers seeks improvements in mechanical properties of dense membranes of silk fibroin with 

possible interactions by hydrogen bonds. The aim of the present study was to produce and characterize dense 

membranes of silk fibroin containing glycerin in two different concentrations. The characterization of the membranes 

was performed from scanning electron microscopy (SEM), mechanical traction tests, infrared spectroscopy (FTIR-

ATR) and X-ray diffraction (XRD). The results indicated that the addition of glycerin allowed obtaining homogeneous 

and more crystalline membranes and improved their properties of elongation. 
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Introdução 

A seda sintetizada pelo bicho-da-seda da espécie Bombyx mori é constituída pelas 

proteínas sericina e fibroína. A fibroína é uma proteína estrutural das fibras de seda 

composta principalmente pelos aminoácidos glicina, alanina, tirosina e serina. A fibroína de 

seda é um polímero natural que apresenta grande potencial para aplicação como biomaterial 

devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, mínima reação inflamatória e 

propriedades mecânicas adequadas, além de alta permeabilidade para oxigênio e vapor 

d’água.  A fibroína de seda pode ser obtida em diversas formas como hidrogéis, pós e 

membranas. 
1-5

 

  Para obtenção de membranas é realizado o processo de diálise da solução de 

fibroína de seda. Esta etapa visa a remoção de sais presentes no solvente utilizado para a 

obtenção da solução de fibroína de seda, tornando-a mais instável em solução, fato que 

causa também a gelificação da solução de fibroína de seda.
6
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Na literatura, encontram-se estudos sobre a obtenção e caracterização de membranas 

de fibroína de seda pura e também de membranas de fibroína de seda com plastificantes, 

como o polietilenoglicol (PEG), sendo este adicionado na solução de fibroína de seda 

dialisada. A adição de plastificantes na solução de fibroína visa promover melhorias nas 

propriedades mecânicas, como o aumento do alongamento das membranas.
7 

Kawahara e colaboradores
8
 estudaram e caracterizaram membranas densas de 

fibroína de seda tratadas por imersão em solução de glicerina 10%, e verificaram que a 

imersão em glicerina não só melhora o alongamento das membranas de fibroína, como 

também altera sua conformação para uma forma mais estável.  

A glicerina apresenta o mesmo grupo hidrofílico da fibroína de seda, havendo a 

possibilidade de ocorrência de interações químicas que proporcionam mudanças nas 

macromoléculas da fibroína e nas propriedades mecânicas das membranas.
9
 Existem alguns 

estudos que relatam a adição de glicerina em blendas com fibroína, com a finalidade de 

promover uma maior interação entre seus componentes.
9,10

 Porém, a adição de glicerina em 

solução de fibroína pura ainda não foi estudada na literatura. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar e caracterizar membranas de 

fibroína de seda pura e membranas com adição de glicerina (solução plastificante) na 

solução dialisada de fibroína.  

 

Experimental  

Material 

Para síntese das membranas, foi utilizada solução de fibroína da seda, sendo esta, 

extraída a partir dos casulos de seda do bicho-da-seda da espécie Bombyx mori adquirida da 

indústria brasileira Bratac. 

 

Remoção da Sericina 

A remoção da sericina da seda foi realizada de acordo com o método proposto por 

Li e colaboradores
11

: os fios foram lavados três vezes com solução aquosa de carbonato de 

sódio (Na2CO3) na concentração 1 g/L em banho termostatizado à temperatura de 85 °C por 

30 minutos. Uma última lavagem foi feita com água destilada no banho, também por 30 

minutos. Os fios foram secos à temperatura ambiente por 24-48 horas. 

 

Solução de fibroína 5% 

A cada 5 g de fios secos e cortados adicionou-se 100 mL de solução ternária CaCl2-

CH3CH2OH-H2O (1:2:8 molar). A mistura foi mantida em banho termostatizado pelo 
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período de 1 hora e 30 minutos, até a dissolução completa dos fios.
12

 A solução resultante 

foi filtrada ainda a quente. 

 

Membranas densas de fibroína 

A solução de fibroína de seda na concentração de 5% foi dialisada em água 

destilada por 3 dias na temperatura de 8 °C, sendo a água de diálise trocada a cada 24 

horas. 10 mL de solução dialisada foram espalhados em placas de Petri de poliestireno para 

a formação das membranas densas.   

Para a formação das membranas de fibroína com glicerina adicionou-se 5 mL de 

solução de glicerina 1% ou 3% à 5 mL de solução dialisada de fibroína. A solução foi 

espalhada em placas de Petri e o solvente foi evaporado a temperatura ambiente, até a 

formação das membranas. Não foi realizado nenhum pós-tratamento nas membranas. 

 

Caracterização 

Para a caracterização das membranas realizaram-se  os seguintes testes:  

• Difração de raios X (DRX), a fim de determinar a cristalinidade das membranas de 

fibroína; 

• Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR - ATR), para 

que fosse verificada a composição química das membranas;  

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV), a partir dos quais foram obtidas 

imagens tridimensionais da superfície das membranas, visando-se obter 

informações sobre sua morfologia; 

Testes mecânicos de tração, para saber a resistência das membranas à ruptura.  

 

Resultados e Discussão  

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A Figura 1 mostra as micrografias das membranas densas de fibroína de seda pura e 

de fibroína da seda com glicerina nas proporções 1 e 3%, com aumentos de 1000x para a 

análise da superfície (1) e de 10000x para a fratura (2). 
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Figura 1 - Micrografias obtidas por MEV, da superfície (1) e da fratura (2) das amostras de membranas densas de fibroína pura (a), 

fibroína e glicerina 1 % (b) e fibroína e glicerina 3% (c). 

Todas as amostras apresentaram superfície e fratura regular, homogênea e lisa, 

característica de materiais densos poliméricos. 

Com a adição de glicerina verificou-se certa rugosidade na superfície das 

membranas, porém, pôde-se verificar que não houve separação de fases visível na escala de 

observação do MEV, comprovando que a glicerina se mistura bem com a solução de 

fibroína de seda. 

 

Espectroscopia de Infravermelho (FTIR-ATR) 

A partir da análise de FTIR-ATR foi possível identificar as diferentes conformações 

moleculares da fibroína de seda, ou seja, as bandas de absorção associadas às amidas I, II e 

III. A Figura 2 mostra os espectros das amostras analisadas. 
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Figura 2 - Espectros de FTIR-ATR das mostras de membrana densa de fibroína de seda pura (a), de fibroína com glicerina 1% (b) e de 

fibroína com glicerina 3% (c). 

Em todas as amostras, os valores obtidos para as respectivas bandas foram bem 

próximos um dos outros. Na região referente à amida I houve uma variação maior quanto 

aos valores de picos comparando-se as três amostras, sendo 1631 e 1656 cm
-1

 para a 

amostra de fibroína pura, 1622 e 1650 cm
-1

 para a de fibroína e glicerina 1% e 1645 e 1650 

cm
-1

 para a de fibroína e glicerina 3%.  Na região referente à amida II os valores de picos 

obtidos foram: 1514 cm
-1

, 1515 cm
-1

 e 1519 cm
-1

, para amostras de fibroína pura e fibroína 

com glicerina 1% e 3%, respectivamente, conformações da seda II (folha-β). E na região 

referente à amida III, 1234 cm
-1

 para fibroína de seda pura e 1238 cm
-1

 para as amostras de 

fibroína com glicerina, conformações da seda I ( α-hélice).  

Verificam-se também nos espectros das amostras de fibroína com glicerina, (b) e 

(c), a presença de dois picos, com mesma intensidade, em 881 cm
-1

 e 941 cm
-1

. Tais picos 

referem-se à insaturação no carbono α da glicerina (composto orgânico pertencente à 

função dos alcoóis).  

A partir da análise do espectro de infravermelho verifica-se a coexistência das 

conformações α-hélice e folha-β em todas as amostras.  

Outro fator relevante observado nas amostras refere-se ao fato de que a membrana 

de fibroína pura apresentou-se solúvel em água, enquanto que as amostras de fibroína com 

glicerina não se solubilizam em água, o que é um forte indício da ocorrência de uma 

conformação mais estável na fibroína. Ou seja, a glicerina pode ter induzido uma 

modificação da estrutura molecular da fibroína para uma forma mais cristalina.  

 

Difração de raios X 
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Da análise de DRX também foi possível obter informações quanto à cristalinidade 

das membranas. 

 

Figura 3 - Difratogramas de raios X das amostras de membranas densas de fibroína de seda pura (a), fibroína e glicerina 1 % 

(b) e fibroína e glicerina 3% (c). 

Analisando-se os difratogramas de raios X, verificou-se que todas as amostras 

apresentaram um pico mais intenso em torno de 20°, sendo este referente à conformação 

folha-β (seda II). Pôde-se verificar também que apenas o difratograma (a), referente à 

fibroína pura, apresenta outro pico bem relevante em 12°, referente à conformação α-hélice 

(seda I).  

Tanto da análise de FTIR-ATR quanto à de DRX verifica-se a presença tanto da 

conformação seda I e seda II característica da fibroína de seda, e que há um forte indício de 

que a solução de glicerina induziu uma modificação na conformação da fibroína, já que as 

membranas com glicerina são insolúveis na água. 

 

Teste Mecânico de Tração 

A Tabela 1 apresenta os resultados de % de alongamento e tensão de ruptura das 

membranas de fibroína de seda pura e com glicerina. 

Tabela 1 - Resultados obtidos no teste mecânico de tração das membranas densas de fibroína pura e de fibroína com glicerina. 

Amostra % de Alongamento Tensão de Ruptura (MPa) 

Fibroína Pura 1,3 ± 0,4 44,7 ± 4,3 

Fibroína/Glicerina 1% 36,7 ± 17,5 5,9 ± 0,8 

Fibroína/Glicerina 3% 62,9 ± 5,5 8,1 ± 0,8 

 

Verifica-se que, com a adição de glicerina, tem-se um aumento bastante 

significativo do percentual de alongamento. O que era esperado, já que o plastificante tem a 

função de aumentar o espaço entre as moléculas tornando-as mais elásticas.  
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Os valores de tensão de ruptura, entretanto, diminuíram com a adição de glicerina. 

Tais resultados também foram observados por Dai e colaboradores
9
, que estudaram o efeito 

da adição da glicerina em blendas de PVA com fibroína de seda. A razão para isso é que os 

grupos hidroxila da glicerina interagem com a cadeia molecular da fibroína, promovendo 

um maior espaçamento entre as moléculas. Assim, o movimento da cadeia molecular é 

facilitado, de modo a aumentar a elasticidade das membranas. 

 

Conclusões  

Foi possível adicionar glicerina na solução de fibroína de seda, sem que houvesse 

separação de fases.  

A adição de glicerina possibilitou a obtenção de membranas mais cristalinas e 

insolúveis em água. Também se verificou um aumento de 35,4% e 61,6% no alongamento 

das membranas com glicerina 1% e 3 %, respectivamente, quando comparadas com a 

membrana de fibroína pura.  
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