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Resumo 

O desenvolvimento da tecnologia dos polímeros permitiu a produção de produtos plásticos 

resistentes, duráveis e com menor custo de produção quando comparado aos metais. Os 

plásticos estão presentes na sociedade em uma diversidade infinita de produtos. A vantagem de 

produção de um material durável esbarra na dificuldade de descarte do produto velho para a 

compra de um novo, situação não desejável em uma sociedade de consumo. Os estudos 

relacionados à adição de óleos vegetais em polímeros comerciais (poliestireno, poliestireno e 

polipropileno) indicam que valores entre 2% a 5% em massa melhoram a capacidade 

biodegradante do material sem impactos significativos nas propriedades mecânicas. A Moringa 

oleifera lam é uma árvore do nordeste da Índia que se adapta em quase todos os tipos de solo. O 

óleo extraído das sementes é estudado na produção de biocombustíveis e bio-lubrificantes e em 

menor proporção como aditivos para polímeros comerciais. Nesse estudo tratamos a utilização 

de uma porcentagem ideal em massa de óleo de moringa (MO) ou de polímero do óleo (PMO) 

que permita a interação entre as estruturas dos polímeros das sacolas plásticas (PB) e o 

polietileno de baixa densidade de sacos transparentes (PE). Os filmes formados pelo MO ou 

pelo PMO com a mistura PEPB foram caracterizados e submetidos a testes de biodegradação. 

As análises térmicas indicaram que o aumento da proporção de MO ou PMO aumenta a 

estabilidade térmica da mistura.  Os testes de tração indicaram que o filme MO-PE-PB (sem 

pigmentação) apresentou comportamento similar ao do PEPB em relação à tensão de ruptura e 

ao alongamento, embora tenha reduzindo significativamente a rigidez em relação ao PEPB. No 

caso do PMO-PE-PB ocorreu o aumento da resistência à tração, mas, a exemplo do 

MO-PE-PB, o filme apresentou redução da rigidez.  As amostras pigmentadas apresentaram 

perdas consideráveis nas propriedades mecânicas. A capacidade de biodegradação das 

amostras PMO-PE-PB foi superior ao verificado nas amostras MO-PE-PB. A pigmentação não 

favoreceu a degradação dos filmes. As micrografias, o teste de molhabilidade e os testes de 

biodegradação indicaram a presença de poros nos filmes poliméricos, os quais influenciaram na 

celeridade do processo de biodegradação. O presente trabalho propõe a obtenção de filmes 

poliméricos biodegradáveis compostos pela mistura de polímeros biodegradáveis (PB) com 

polietileno de baixa densidade (PEBD), aqui chamados simplesmente de PE e derivados do 

óleo da semente de Moringa oleifera.  
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Abstract  

The development of polymer technology allowed the production of resistant, durable plastic 

products with lower production costs when compared to metals. Plastics are present in society 

in an infinite diversity of products. The advantage of producing a durable material runs into the 

difficulty of discarding the old for the purchase of the new, undesirable situation in a consumer 

society. Studies related to the addition of vegetable oils to commercial polymers (polystyrene, 

polystyrene and polypropylene) indicate that values between 2% and 5% by mass improve the 

biodegradability of the material without significant impacts on the mechanical properties. The 

Moringa oleifera lam is a tree from northeastern India that fits in almost all types of soil. The oil 

extracted from the seeds is studied in the production of biofuels and bio-lubricants and to a 

lesser extent as additives for conventional polymers. In this study we avaliated the use of an 

ideal mass% of moringa oil (OM) or polymer oil (PMO) that allows the interaction between the 

polymer structures of the plastic bags (PB) and the low density polyethylene of transparent bags 

(PE). The films formed by the MO or the PMO with the PEPB blend were characterized and 

submitted to biodegradation tests. Thermal analysis indicated that increasing the MO or PMO 

ratio also increases the thermal stability of the blend. The tensile tests indicated that the film 

MOPEPB (without pigmentation) showed similar behavior to PEPB in relation to the tensile 

strength and elongation, although it significantly reduced the stiffness in relation to PEPB. In 

the case of PMOPEPB, the tensile strength increased but like MOPEPEB, the film showed a 

reduction in stiffness. The pigmented samples presented loss in the considerable mechanical 

properties. The biodegradability of the PMOPEPB samples was higher than that found in the 

MOPEPB samples. The pigmentation did not favor the degradation of the films. The 

micrographs, the wettability test and the biodegradation tests indicated the presence of pores in 

the polymer films, which influenced the speed of the biodegradation process. The present work 

proposes the production of biodegradable polymer films composed of the mixture of 

biodegradable polymers (PB) with low density polyethylene (LDPE) and oil derivatives of 

Moringa oleifera. 
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Capítulo 1- Introdução 

A baquelite foi desenvolvida em meados do século XIX pelo belga Leo Baekeland formando 

um polifenol obtido pela mistura do fenol com o formaldeído, o qual foi considerado o primeiro 

plástico sintético (CANEVAROLO JR., 2006). Os plásticos foram introduzidos no cotidiano da 

sociedade moderna após a II Guerra Mundial, quando materiais como as poliamidas, o 

policloreto de vinila (PVC), o polietileno e o isopor foram utilizados na produção materiais de 

uso doméstica. As características de maleabilidade, moldagem, dureza, resistência ao calor e o 

aspecto estético e colorível do plástico tornaram os produtos extremamente interessantes à 

sociedade de consumo da época, mudando o status de utilidade para necessidade. Nos anos 

seguintes, as pesquisas se voltaram para o desenvolvimento de tecnologias que aumentassem a 

resistência e durabilidade do material plástico, que passaram a ter tempo de vida útil superior, 

descarte com difícil disposição e baixa degradabilidade.  

Em meados dos anos 80, as sacolas de polietileno surgiram como uma alternativa aos sacos de 

papel utilizados para transporte de mercadorias dos mercados (LEGISLATIVAS, 2010). A 

sacola plástica, branca, maleável, resistente, de fácil armazenamento e gratuita foi muito bem 

aceita pelo consumidor e facilitou a vida da dona de casa, pois suas utilidades vão desde o 

transporte das mercadorias à disposição do lixo doméstico. Em 2010, a Associação Brasileira 

de Supermercados divulga dados de uma pesquisa que informa que cada habitante da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) consome em média 66 sacolas plásticas por mês, ou 

ainda, 19 ton de sacos plásticos por ano (FREIRE; FREITAS, 2009). O tema gerou uma série de 

ações afirmativas e legislativas, contrárias e favoráveis ao uso de sacolas plásticas em cidades 

como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. A discussão passou pela legalidade ou 

não do oferecimento gratuito das sacolas plásticas no comércio, seguida da sua substituição por 

um material biodegradável e, em poucos momentos, pela mudança de hábitos da sociedade com 

consequente redução no consumo, utilização e descarte do material. 

As sacolas plásticas são confeccionadas tanto com material oxibiodegradável (OXI) quanto 

biodegradável (PB). O material OXI é produzido com polietileno de alta densidade (PEAD) 

acrescido de catalisadores a base de metais pesados, o que tornaria a matriz polimérica 

fragilizada e pré-disposta ao ataque de micro-organismos, cuja degradação ocorreria em até 180 

dias (VOGT; KLEPPE, 2009)(CONTAT-RODRIGO, 2013). O segundo caso refere-se às 

sacolas de PB, ou seja, obtidas pela polimerização de derivados da mandioca, milho e batata 

com tintura a base de óleo de mamona e, nesse caso, com tempo de degradação de 120 dias, 
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segundo fabricantes. 

As sacolas OXI distribuídas no Brasil são fabricadas utilizando PE associado ao catalisador 

comercial denominado d2w®. Esse catalisador não é fornecido para pesquisa e seu uso é 

controlado por força de contrato entre representante e comprador. As sacolas consideradas 

biodegradáveis, e distribuídas no mesmo mercado, deveriam ser, por força de lei, fabricadas 

com material 100% biodegradável. No entanto, elas são uma mistura de 1:1 entre material 

biodegradável e PEAD.  

Em ambos os casos, a degradabilidade do material é restrita a condições ambientais bastante 

específicas, por exemplo, as sacolas OXI fabricadas no Brasil utilizam o d2w® como 

catalisador, sendo este um aditivo fabricado pela Symphony Enviromental Technologies e 

distribuído em território nacional pela RES Brasil. Esse catalisador não é eficiente para auxiliar 

a degradabilidade quando na ausência de luz ultravioleta e em ambiente anaeróbico 

(AMMALA et al., 2011). Segundo a BIOMATER – Bioplásticos do Brasil, as sacolas de PB 

(batata, mandioca e milho) têm sua biodegradabilidade condicionada ao ambiente compostável.  

Segundo dados do IBGE referente a 1989 e publicada em 1992, o Brasil possui 80 usinas de 

compostagem instaladas no território nacional e que por falta de pessoal técnico ou interesse 

governamental foram, em sua maioria, desativadas. Muitas usinas de compostagem estão 

consorciadas ao sistema de triagem de material reciclado e o composto gerado é de qualidade 

inferior. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 

(http://www.ablp.org.br), para acabar com os lixões no país seria necessária a construção de 

256 aterros sanitários de grande porte e 192 de pequeno porte, o que cumpriria o proposto na 

Lei 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Em 2015, o Brasil possuía 2.906 lixões em atividade sendo 550 deles localizados em Minas 

Gerais. Se 1,5 % do resíduo sólido urbano gerado é reciclado, temos que grande parte dos 

plásticos estão, na melhor das hipóteses, depositados nos lixões espalhados pelo país. 

A Lei 12.305 de 2 de Agosto de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual 

considerava que a partir de 2014 todos os municípios do território nacional deveriam abandonar 

a disposição de resíduos em lixões e passar a fazê-lo em aterros sanitários (VELASQUES et al., 

2015). Algumas capitais do país tentaram abolir o uso da sacola plástica oferecida no mercado e 

substitui-la pelas retornáveis como parte do processo transformador, mas sem sucesso.  

A legislação de cidades como Belo Horizonte, apresentaram em suas primeiras versões a 
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restrição da fabricação de sacolas plásticas em material exclusivamente biodegradáveis ou 

oxibiodegradáveis. Atualmente é possível encontrar na descrição de sacolas ditas de material 

biodegradável a informação de que a sua composição final contém 50 % de PEAD.  Testes 

realizados com 10 amostras de sacolas plásticas distribuídas no comércio da RMBH em 2014 

mostraram que elas não apresentaram o perfil de degradação declarado pelo fabricante. Os 

polímeros commodities podem ter sua capacidade degradação melhorada pela adição de 

aditivos a base de metais pesados ou pela adição de óleos vegetais (OVs). A literatura indica 

que a adição entre 2% e 5% dos OVs não interfere nas características mecânicas do polímero e 

melhora sua capacidade de degradação.  

Os OVs podem ser utilizados como base para biolubrificantes, polímeros, copolímeros e 

plastificantes(ESPINOSA; MEIER, 2011). A adição de óleos vegetais a bases poliméricas 

tradicionais tem sido estudada como alternativa aos aditivos comerciais. A associação de 

polímeros comerciais a óleos vegetais pode significar alterações nas propriedades originais do 

material como: aumento da elasticidade, menor resistência à tração e biodegradabilidade. A 

alteração das propriedades encontra-se, diretamente, relacionada à concentração utilizada de 

massa de óleo. Os óleos de soja, mamona, palma e buriti são amplamente estudados como 

plastificantes e como precursores de polímero. (BRAMBILLA, 2013; JIA et al., 2015; 

WASKITOAJI; TRIWULANDARI; HARYONO, 2012).  

Os derivados das folhas e caules da M. oleifera são amplamente estudados nas áreas de 

nutrição, medicina e farmacêutica (AHID NUNES et al., 2010; BICALHO; NOVACK; MELO, 

2011a; GOPALAKRISHNAN; DORIYA; KUMAR, 2016), enquanto o óleo é utilizado na 

indústria de cosméticos e na produção de biolubrificantes e biodiesel(FAKAYODE; AJAV, 

2016; SALAHELDEEN et al., 2015).  A literatura não apresenta estudos sobre a utilização do 

óleo da M. oleifera na produção de polímeros ou na produção de plastificantes.  O óleo de 

moringa (MO) apresenta características plastificantes que permitiriam a polímeros comerciais 

não compatíveis apresentarem certo grau de compatibilidade e ganho positivo de propriedades. 

O polímero do óleo da moringa (PMO) pôde ser obtido por termopolimerização (MELO; 

NOVACK; LEANDRO, 2011; SINGLA; MEHTA; UPADHYAY, 2014) e seu comportamento 

em misturas poliméricas não comerciais apresentou resultados satisfatórios na reciclagem de 

polímeros.  

No presente documento, a mistura do PE com PB e MO, ou com o PMO, permitiu obter um 

filme com propriedades mecânicas e de biodegradabilidade alternativa às disponíveis 
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atualmente.  

 

O Capítulo 2 trata dos objetivos desse trabalho especificando o esperado em cada etapa.  

O Capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica dos temas relacionados à biodegradação de 

polímeros que embasaram o desenvolvimento da pesquisa. O capítulo se inicia com um breve 

histórico sobre polímeros commodities e sua incapacidade de biodegradação. Após falar dos 

polímeros, o capítulo trata dos bioplásticos como uma alternativa sustentável. O trabalho 

objetiva a produção de um filme biodegradável, portanto, após falar sobre bioplásticos, é 

apresentada a definição de biodegradação e as técnicas utilizadas para determinar a capacidade 

de biodegradação de um polímero. Enfim, citados os materiais integrantes do filme a ser 

produzido, o capítulo trata da origem da Moringa oleifera e dos estudos sobre seus usos e 

vantagens.  A extração do óleo das sementes de M. oleífera e as técnicas de polimerização são 

devidamente descritos neste capítulo.  A fim de justificar o uso de óleos vegetais, são 

apresentados os principais estudos na bibliografia científica relacionada ao uso desses óleos 

com polímeros. 

O Capítulo 4 relata a técnica experimental utilizada para a produção do óleo e sua 

polimerização, as técnicas de produção do filme e sua caracterização, além de técnicas de 

biodegradação. Este capítulo foi organizado detalhando a metodologia utilizada em cada etapa 

e adicionando um tópico especifico para os testes de caracterização e de biodegradabilidade.  

O Capítulo 5 apresenta os resultados dos procedimentos experimentais descritos no capítulo 4 

sobre os filmes produzidos pela mistura dos polímeros comerciais com o óleo de moringa ou 

seu polímero colorido ou não com pigmentos naturais.  

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido.  
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Capítulo 2- Objetivos 

 
Objetivo geral  

Avaliar a capacidade de biodegradação de filmes poliméricos produzidos pela mistura de 

derivados do óleo de Moringa oleifera com plásticos reciclados de sacos transparentes e sacolas 

biodegradáveis.   

 

Objetivos específicos  

1 – Produzir filmes poliméricos formados pela mistura do PE obtido de sacos transparentes 

comerciais, PB de sacolas de supermercado e o óleo de moringa (MO). 

2 - Produzir filmes poliméricos formados pela mistura do PE obtido de sacos transparentes 

comerciais, PB de sacolas de supermercado e o polímero do óleo de moringa (PMO). 

3 – Pigmentar os filmes produzidos com tintura de cúrcuma e urucum. 

4 – Avaliar os filmes com o auxílio de técnicas de caracterização.  

5 – Avaliar a capacidade de biodegradação dos filmes produzidos.  
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Capítulo 3- Revisão Bibliográfica 

 
3.1 - Polímeros  

O plástico ou polímero convencional é uma macromolécula composta por dezenas de milhares 

de unidades de repetição, os meros, vindo daí o nome de poli(mero) ou polímero e suas 

propriedades físicas são dependentes do comprimento da molécula (CANEVAROLO JR., 

2006; FREIRE; FREITAS, 2009). O tamanho das moléculas e seu grau de organização 

dificultam os processos de degradação e biodegradação. O processo de degradação desse 

material deve ser iniciado por algum tipo de ativação que promova a quebra da molécula até 

que possua tamanho pequeno suficiente para que haja ataque dos microrganismos com 

consequente geração de dióxido de carbono mais água. (FREIRE; FREITAS, 2009; 

PARADELA, 2007).  

Os polímeros comerciais iniciaram sua produção industrial em meados dos anos trinta, com a 

produção do poli(cloreto de vinila) (PVC), do poliestireno (PS), do polietileno de baixa 

densidade (PEBD) e do Nylon® (CANEVAROLO JR., 2006). Segundo a Abiplast (Associação 

Brasileira da Indústria do Plástico - www.abiplast.org.br), em 2012, o consumo de plásticos 

transformados chegou a R$ 59 milhões, o que representa um aumento de 8,5% em comparação 

ao ano anterior. Esses valores referem-se à toda indústria de transformação de material plástico. 

Esses dados são alarmantes quando se avalia o volume de resíduo plástico produzido 

anualmente e descartado incorretamente. Se cada habitante consome 19 Kg de material plástico 

por ano, uma população de 200 milhões de habitantes produziria 10.411 toneladas de material 

plástico a ser descartado diariamente. As quase 3.000 unidades de disposição de resíduos entre 

elas os aterros sanitários, controlados e lixões, estariam recebendo diariamente, 3 toneladas de 

plástico cada uma (FREIRE; FREITAS, 2009; PARADELA, 2007). 

Desde então, as pesquisas sobre materiais poliméricos têm sido voltadas para o 

desenvolvimento e obtenção de produtos mais resistentes, coloridos e moldáveis. 

Recentemente, junto ao trabalho de pesquisa e de desenvolvimento desses materiais, surgiu a 

preocupação com o seu descarte. O material plástico, derivado de petróleo, é um material 

volumoso, reciclável em algumas situações e que pode levar centenas de anos para se degradar 

natureza. O plástico tornou-se um rejeito sólido de difícil disposição, o que levou à necessidade 

de pesquisas de obtenção de materiais alternativos que mantenham as suas principais 

propriedades mas que apresentem tempo de degradação reduzido (YASHCHUK; PORTILLO; 
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HERMIDA, 2012). 

3.2 – Bioplásticos  

Os biopolímeros são materiais derivados de tanto de fontes renováveis como a biomassa, os 

óleos vegetais, a cana de açúcar e os amidos (milho, batata, mandioca, etc) quanto fontes não 

renováveis como o petróleo. Os biopolímeros são compostos por cadeias heterogêneas porque 

possuem além de átomos de hidrogênio, átomo de oxigênio e nitrogênio na cadeia principal. 

Estes átomos tornam o polímero suscetível à hidrólise e ao processo de biodegradação, pois 

favorece a criação de vazios que permitem o ataque de microrganismos e acelera a 

biodegradação (KALE et al., 2007; SWAPNIL K. KALE et al., 2015). O plástico biodegradável 

é um polímero que degrada devido à ação de microrganismos como algas, fungos e bactérias. A 

biodegradação desses materiais depende do ambiente no qual é disposto e da estrutura química 

do polímero Usualmente, os PBs apresentam ligações hidrolisáveis de grupamentos éster e 

carbonatos (CASTRO-AGUIRRE et al., 2017; CHANDRA; RUSTGI, 1998; PANTANI; 

TURNG, 2015). 

Os bioplásticos podem ser sintetizados a partir de plantas (celulose) ou resultarem de um 

processos fermentativos como por exemplo o poli(ácido lático) (PLA) (MATTA et al., 2014), 

ou mesmo serem derivados de petróleo como a poli(e-caproctona) (PCL). O PLA é obtido a 

partir da polimerização do ácido lático resultante da fermentação de açúcares e representa um 

dos bioplásticos mais utilizados para embalagens de alimentos. Segundo o presidente do 

European Bioplastics Association, os bioplásticos oferecem várias opções de gestão de 

resíduos (KAEB; VINK, 2011).  Embora os bioplásticos sejam produzidos a partir da 

biomassa, a energia que abastece suas indústrias tem origem nos combustíveis fósseis, o que 

rouba parte da característica sustentável do material e o deixa suscetível às críticas.  

Os PBs podem ser produzidos a partir de fontes renováveis em processos fermentativos ou 

reações químicas de policondensação.  A Tabela 1 apresenta a estrutura química dos 

biopolímeros mais conhecidos obtidos por processos fermentativos tais como: o poli(ácido 

lático) (PLA), o poli(hidroxibutirato) (PHB) e o amido termoplástico (TPS – thermoplastic 

starch). Alguns exemplos de biopolímeros sintéticos são: poli(butadieno adipato tereftalato) 

(PBAT) e poli(e-caprolactona) (PCL) (CHANDRA; RUSTGI, 1998; GANDINI; LACERDA, 

2015; SIRACUSA et al., 2008; TOKIWA; CALABIA, 2007; ZIA et al., 2016b).  
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Tabela 1 - Estrutura química dos polímeros biodegradáveis 

PLA poli(ácido lático) 
 

PCL poli(e-caprolactona) 

 

PBAT 
poli(butadieno adipato 

tereftalato)  

PHB poli(hidroxibutirato) 

 

TPS Amido termoplástico  

 

 

O PCL é um biopolímero sintético de cadeia linear, alifático, semicristalino, estável em  

hidrólise abiótica, muito procurado pela indústria farmacêutica, com baixo ponto de fusão 

(Tm=60oC), baixo módulo de elasticidade, alta flexibilidade (MATZINOS et al., 2002) e 

elevado elongamento (FREIRE; FREITAS, 2009; KLOSS, 2007; MATTA et al., 2014; 

PATRÍCIO; BÁRTOLO, 2013; ROSA; PENTEADO; CALIL, 2000). 

O PHB é um poliéster alifático produzido por micro-organismos como a bactéria Alcaligenes 

eutrophorus (ROSA; PENTEADO; CALIL, 2000) a partir de glicose e sacarose. Estudos 

indicam que suas propriedades físicas são similares ao polipropileno (PP) o que é atraente para 

o setor industrial. A aplicação desse material é limitada devido a seu alto custo de produção e 

fragilidade (BURLEIN; ROCHA, 2014). Essa última característica pode ser melhorada através 

de misturas poliméricas com outros biopolímeros ou poliolefinas. Estudos avaliam utilizar o 

PHB carga biodegradante para o PEAD (BURLEIN; ROCHA, 2014) mas é comum nessa 

mistura o impacto negativo em propriedades mecânicas como de resistência ao impacto e 

elongamento (GODBOLE, 2003; HARDING et al., 2007; PANKOVA et al., 2010; REIS et al., 

2008; ROCHA; MORAES, 2015; SAITO; INOUE; YOSHIE, 2001).  
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O PLA tem chamado a atenção por apresentar propriedades atrativas como biocompatibilidade, 

alta resistência, alta rigidez (AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012, 2014; MATTA et 

al., 2014; SIKORSKA et al., 2015; SWAPNIL K. KALE et al., 2015). Por outro lado, ele possui 

outras propriedades não tão atrativas como: fragilidade, baixa viscosidade, baixa estabilidade 

térmica e alta sensibilidade à umidade (HAMAD; KASEEM; DERI, 2012).  Esse biopolímero 

apresenta estabilidade térmica e processabilidade similar ao PS e temperatura de cura inferior 

ao do PE. O PLA é um poliéster alifático com ponto de fusão em torno de 60oC, derivado de 

milho ou açúcar de beterraba que degrada em compostos atóxicos em aterro sanitário. Ele pode 

ser sintetizado diretamente pela condensação do ácido lático ou por processos de abertura do 

anel cíclico da lactide (di-ester cíclico do ácido lático) (MATTA et al., 2014). A completa 

degradação do PLA ocorre por hidrólise no meio ambiente e pode levar até 2 anos. As 

propriedades do PLA podem ser melhoradas de acordo com o objetivo de uso através de 

mistura poliméricas com outros biopolímeros como PHB (ABDELWAHAB et al., 2012; 

WENG et al., 2013a), PCL (MATTA et al., 2014; PATRÍCIO; BÁRTOLO, 2013; ROSA; 

PENTEADO; CALIL, 2000), LDPE (HAMAD; KASEEM; DERI, 2011, 2012) e o PBAT 

(AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; CAPELLÁN-PÉREZ et al., 2014; 

FODOREAN; FU; PEUVREL-DISDIER, 2013; HONGDILOKKUL et al., 2015; JR; 

MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2013; YEH et al., 2010).  

O PBAT é um copoliéster alifático aromático, altamente biodegradável, hidrofóbico flexível, 

altamente tenaz, com processabilidade melhor que os demais biopolímeros (MARINHO et al., 

2015; YEH et al., 2010) e um candidato à mistura polimérica com o PLA ou mesmo como carga 

biodegradável para poliolefinas. O PBAT apresenta propriedades mecânicas similares ao PE e 

por isso, muitas vezes, o substitui em utensílios domésticos e sacos ou sacolas plásticas. O PLA 

é conhecido comercialmente como ECOFLEX e sua mistura com PBAT recebe o nome de 

ECOVIO, ambos são produzidos pela BASF e utilizados na produção de sacolas plásticas de 

supermercado (AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; CHIVRAC et al., 2006; 

HONGDILOKKUL et al., 2015; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014; WANG et al., 2015; 

WENG et al., 2013b; YEH et al., 2010).  

O ECOVIO é um mistura polimérica composta de PBAT e PLA com tempo de degradação 

anunciado para 120 dias, incompatível com a literatura que informa que o PLA tem tempo de 

degradação e bio-digestão completa de 2 anos (ACIOLI MOURA, 2006; SCHLEMMER; 

SALES; RESCK, 2010). O processo de biodegradação do material é composto de redução do 

comprimento da cadeia carbônica associada à conversão em CO2 e H2O.  
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O TPS é um biopolímero extremamente hidrofílico e, geralmente, composto por amilose e 

amilopectina.  A amilose é a uma molécula linear enquanto a amilopectina tem a cadeia 

altamente ramificada e com peso molecular superior à amilose. A amilopectina pode apresentar 

sítios cristalinos e a amilose representa a fase amorfa. O uso do TPS não apresenta 

processabilidade devido a sua falta de fusão, o que limita processos de moldagem de injeção ou 

extrusão. Apesar disso, seu uso como carga em misturas de polímeros é amplamente estudado 

devido às suas características de biocompatibilidade. A mistura polimérica entre o PBAT e o 

TPS recebe o nome de ECOBRAS e foi lançado pela BASF em 2007 (ACIOLI MOURA, 2006; 

BARBOSA; SILVA, 2016; BRANDELERO; GROSSMANN; YAMASHITA, 2012; 

MATZINOS et al., 2002; OHKITA; LEE, 2006; REIS et al., 2008). 

Os plásticos classificados como OXI são compostos de polímeros derivados do petróleo e 

aditivados com material pró-degradante. O fabricante do aditivo considera a mistura como 

biodegradável devido a capacidade do aditivo de fragilizar a cadeia do polímero, fazendo-a se 

dividir em pedaços menores que permitiriam a ação de microrganismos (KLOSS, 2007). 

Segundo o fabricante do aditivo, a degradação de materiais OXI ocorre no prazo médio de 180 

dias desde que em presença de luz ultravioleta e oxigenação, dados não confirmados 

experimentalmente (FINZI-QUINTAO; NOVACK; BERNARDES-SILVA, 2016; LOPES, 

[s.d.]; VOGT; KLEPPE, 2009).  

3.3 - Biodegradabilidade  

O princípio da infalibilidade microbiana (JIAO et al., 2010) prevê que, com as devidas 

condições ambientais, todo composto orgânico poderia ser degradado. Esse princípio tem como 

fundamento a evolução dos polímeros com as rotas metabólicas que permitissem sua 

degradação(OJEDA; CAMARGO, 2008). Os polímeros commodities como polietileno, 

polipropileno e poliestireno são moléculas de cadeia longa e com alta resistência à 

biodegradação.  

O processo de degradação pode ocorrer por fotodegradação, degradação química, hidrólise, 

oxidação e a microbiológica a qual é entendida como biodegradação. Segundo a Norma ASTM 

D883, “polímeros biodegradáveis são aqueles degradáveis pela ação de microrganismos tais 

como bactérias e fungos”. A biodegradação completa converte a matéria em CO2 e H2O e a 

medida do CO2 liberado é considerada o principal parâmetro de análise apesar de não ser o 

único. O monitoramento da biodegradabilidade do polímero segue as normas internacionais 

como a ASTM 5.209-92 e D-5.338 com a Respirometria de Sturm e o Brasil possui a norma 
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NBR14.283-1999 com a Respirometria de Bartha (ASSIS ALVES GUILHERMINO M 

FECHINE, [s.d.]; CAMARGO et al., 2009; MONTAGNOLLI; LOPES; BIDOIA, 2009). 

O Respirômetro de Sturm é uma montagem laboratorial onde o ar é introduzido por 

bombeamento para um reator simples composto por um ambiente orgânico com o polímero. Os 

gases da degradação são coletados por uma solução de hidróxido de bário, que na presença do 

dióxido de carbono produz carbonato de bário, o que permite a determinação do CO2  por 

retrotitulação (BARBOSA; SILVA, 2016; BRAMBILLA, 2013; CHANDRA; RUSTGI, 1998; 

PALSIKOWSKI; MORALES; MARIN-MORALES, 2015; SHAH et al., 2008). 

A norma NBR 14283 (ABNT, 1999) regulamenta os testes de biodegradabilidade usando o 

Respirômetro de Bartha que é um teste de biodegradação aeróbica, geralmente utilizado para 

lodos e lixiviados de resíduos sólidos urbanos (ASSIS ALVES GUILHERMINO M FECHINE, 

[s.d.]; COSTA; AMORIM; BERNARDES, 2009; OJEDA et al., 2009). O princípio é 

basicamente o mesmo do Respirômetro de Sturm, baseado na quantificação do CO2 convertido 

em carbonato durante a biodegradação. 

A biodegradação pode ocorrer tanto por via enzimática quanto por hidrólise. A via enzimática é 

causada pela presença de microrganismos e ocorre somente na superfície do polímero, 

enquanto à hidrólise acontece através da seção transversal do polímero. Esta última é mais 

rápida que a primeira e alguns plásticos (e.g PLA) precisam de uma fase de hidrólise para que a 

degradação ocorra (KALE et al., 2007; SWAPNIL K. KALE et al., 2015). A hidrólise é 

controlada pela razão de difusão de água na região amorfa do polímero. A maior razão de 

hidrólise significa uma biodegradação mais rápida devido ao ataque microbiano à cadeia 

carbônica. A hidrólise depende da capacidade do polímero de absorver água, o que está 

diretamente associado à sua cristalinidade.  Inicialmente, a água penetra na fase amorfa do 

polímero onde se inicia o processo de cisão hidrolítica. A cisão das ligações éster nas regiões 

cristalinas só acontece em um segundo estágio, quando parte das regiões amorfas já foram 

exauridas. A hidrólise na parte cristalina começa mais tarde e é mais lenta que na fase amorfa, 

ou seja, quanto maior a cristalinidade de um polímero mais tempo de degradação (SIMÕES; 

EINLOFT; PEZIN, 2007).  

A degradação de polímeros comerciais pode ser acelerada pela adição de aditivos pro oxidantes 

ou pro degradantes compostos por íons de metais de transição, especialmente Fe+3, Co+2 e Mn+2 

(CONTAT-RODRIGO, 2013). Esses aditivos podem acelerar a oxidação abiótica através de 

uma cisão catalítica acionada por luz e/ou calor, o que gera produtos com baixo peso molecular. 
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Esse mecanismo recebe o nome de oxidegradação e deve ocorrer em duas etapas: a primeira 

consiste na oxidação inicial da cadeia em moléculas menores e a segunda refere-se à 

biodegradação dos mesmos (ROSA et al., 2007; VOGT; KLEPPE, 2009). Os aditivos são 

adicionados em concentrações que variam entre 1% e 5 % e estudos comprovam a eficiência 

dos mesmos nas condições de degradabilidade do material exclusivamente na presença de 

oxigênioe luz/calor (OJEDA et al., 2009; YASHCHUK; PORTILLO; HERMIDA, 2012). 

A sacola plástica de supermercado distribuída no Brasil é fabricada com PEAD aditivado do 

pró-degradante d2w®. Esse aditivo é utilizado somente na América do Sul, pois é proibido nos 

países da Europa (OJEDA et al., 2009). De acordo com o exposto em relação aos aditivos, seu 

funcionamento é dependente da presença de oxigênio e luz ou calor. O destino esperado para os 

resíduos sólidos urbanos são aterros sanitários que operam de acordo com o princípio da 

formação de células de soterramento com a extração de líquidos e gases (GRISA et al., 2011; 

PIVSA-ART et al., 2016). Os aterros sanitários são ambientes levemente alcalinos, pH próximo 

de 9, com alta quantidade de matéria orgânica e elevada concentração de nitrogênio e íons 

metálicos (OJEDA; CAMARGO, 2008; VELASQUES et al., 2015). A matéria orgânica 

presente no percolado desses aterros (chorume) contém quantidades significativas de 

substâncias húmicas e recalcitrantes à biodegradação (CASSINI; ALVES; TESSARO, 2014; 

VELASQUES et al., 2015). Segundo o fabricante do aditivo, polímeros OXI deveriam ser 

completamente degradados em 180 dias, mas as características de aterro redefinem esse tempo. 

Estudos relacionados à biodegradação de polímeros na presença de chorume mostraram o 

retardamento do processo de biodegradação, comprovando a redução da atividade microbiana 

(CASARIN; AGNELLI; MALMONGE, 2004; CASSINI; ALVES; TESSARO, 2014; 

CHORUME; CAMPOS, 2008; PACHECO; PERALTA-ZAMORA, 2004).  

A degradação do polímero OXI ocorre em duas etapas: na primeira o aditivo, sob ação de luz e 

oxigênio, fragiliza a cadeia promovendo a redução da massa molar, ou seja, fragmenta o 

material em pequenos pedaços para que esses possam ser consumidos por microrganismos no 

processo de assimilação da matéria orgânica que gera CO2 e água. Entre a fragmentação e a 

biodegradação por assimilação pode ocorrer a lixiviação do polímero degradado pela drenagem 

do chorume até a estação de seu tratamento (ESPINOSA; MEIER, 2011; LEJA; 

LEWANDOWICZ, 2010; PIVSA-ART et al., 2016). O tratamento do chorume objetiva a 

redução da carga orgânica do líquido drenado e que depois de tratado será direcionado a rios, 

mas não há tratamento específico para o polímero fragmentado. O Brasil apresenta duas 

estações de ano bem definidas: uma chuvosa e outra seca. Durante o período de chuvas o 
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material degradado pode não ter tempo suficiente para reduzir de volume, a ponto de ser 

biodegradado e lixiviado para o sistema de tratamento de chorume ou para o lençol de freático 

quando em lixões ou aterros controlados.  

Assim como os plásticos OXI, os bioplásticos tem o processo de biodegradação prejudicado 

pela condição recalcitrante do chorume. O ambiente de aterro sanitário não pode ser 

considerado um ambiente compostável, pois ele não apresenta oxigenação, luz e calor que 

possibilitem o processo de biodegradação. Segundo o fabricante, as sacolas 100% compostas 

de PB são completamente degradadas em até 120 dias desde que em ambiente compostável. As 

sacolas distribuídas no mercado são compostas por 50% de PEAD e 50% de PB puro ou em 

misturas de PBAT, PLA e TPS. Embora o PE tenha sido adicionado na composição da sacola, a 

descrição de biodegradabilidade foi mantida. Nesse último caso, foi mantida a descrição de 

biodegradável, mas alterada a composição da sacola. As misturas comerciais de polímeros 

biodegradáveis mais comuns utilizadas na produção de sacolas plásticas são do polímero 

ECOFLEX (PLA) e do ECOVIO (PBAT+PLA) e, como dito anteriormente, o PLA pode levar 

de meses até 2 anos para ser completamente degradado pelo meio ambiente.  

Nos EUA, as sacolas biodegradáveis, utilizadas em São Francisco, são certificadas pelo U.S 

Composting Concil (CASTRO-AGUIRRE et al., 2017; PIVSA-ART et al., 2016). No Brasil, 

apesar da existência da norma que regulamenta essas sacolas não há fiscalização associada à 

veracidade de sua composição. Os representantes das tecnologias biodegradáveis e 

oxidegradáveis alegam que esses materiais podem ser descartados na natureza sem riscos 

ambientais efetivos, entretanto, em uma sociedade organizada espera-se que o resíduo seja 

encaminhado ao sistema adequado de disposição e tratamento. Uma sacola plástica descartada 

no mar pode ser confundida com alimento por tartarugas marinhas, pode ser comida por 

animais quando dispostas na beira de rios e nas cidades provoca entupimento de bueiros ou 

mesmo a formação de criadouros de mosquitos. Dessa forma, o descarte tanto das sacolas OXI 

quanto das PB em ambiente inadequado à sua decomposição torna inútil o esforço pela 

utilização de uma tecnologia sustentável.  

A capacidade de biodegradação de um polímero pode ser melhorada pela adição de aditivos a 

base de metais pesado ou através da adição de aditivos naturais como os óleos vegetais. A 

literatura mostra que a adição de pequenas quantidades de óleo vegetal pode melhorar a 

capacidade de biodegradação de polímeros comerciais.  
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3.4 - Óleos vegetais  

A literatura mostra os óleos vegetais como uma promissora base para a produção de 

bio-materiais poliméricos (GARCIA; PROF; SCHUCHARDT, 2006; GOBIN et al., 2015; LU; 

LAROCK, 2009; MIAO et al., 2014a, 2014b). Os óleos podem ser precursores de monômeros 

com estrutura similar aos obtidos com derivados de petróleo e permitem a síntese de polímeros 

como poliuretanos, poliésteres, poliéteres e poliolefinas (MIAO et al., 2014a). Os óleos 

vegetais permitem a síntese de polímeros com propriedades de biocompatibilidade, memória de 

forma e biodegradabilidade (LI; HASJIM; LAROCK, 2003; MEKEWI et al., 2017) e podem 

ser classificados como secantes (quando formam um filme sólido com a exposição ao ar), 

semi-secantes (quando formam um filme pegajoso) e não secativos (quando não apresentam 

variação na viscosidade em exposição ao ar) (FONSECA, 2009; MELO; FILHO; SOUZA, 

2010; MIAO et al., 2014a). 

Os óleos vegetais são constituídos por uma mistura de triésteres de glicerol (triglicerídeos) 

(Figura 1) contendo cadeias carbônicas entre doze a vinte e quatro carbonos com diferentes 

graus de saturação (DOU; KISTER, 2016; FONSECA, 2009; MOSIEWICKI; ARANGUREN, 

2013; SUAREZ et al., 2007). Em outras palavras, os óleos vegetais são triglicerídeos 

compostos de três ácidos graxos (AG) ligados ao glicerol, os quais diferem entre si pelo 

tamanho da cadeia (Figura 2).  A Tabela 2 mostra os possíveis AGs presentes na molécula de 

triglicerídeos  

 
  Tabela 2 – Estrutura química dos possíveis AGs presentes na molécula de triglicerídeos 

Ácido Graxo  Fórmula  Símbolo carbonos insaturações 
Caprilico C8H1602 C(8:0) 8 0 
Palmitico C16H3202 C(16:0) 16 0 
Esteárico C18H3602 C(18:0) 18 0 
Oleico C18H3402 C(18:1) 18 1 
Linoleico C18H3202 C(18:2) 18 2 
Linolênico C18H3002 C(18:3) 18 3 
Araquidico C20H3002 C(20:0) 20 0 
Lignocerico  C24H4802 C(24:0) 20 0 
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Figura 1 - Esquema da molécula de um triglicerídeo  

Fonte: (FONSECA, 2009) 
 

 
Figura 2 - Esquema da molécula de um triglicerídeo com os AG representados por R1, R2 e 

R3 
 Fonte: (FONSECA, 2009) 

 

O tamanho da cadeia do AG pode variar entre 12 e 20 átomos de carbono (Tabela 2), sendo os 

AGs mais comuns: o ácido oleico (C18:1), ácido linoleico (C18:2) e ácido linolênico (C18:3) ( 

Figura 3) (NICOLAU; SAMIO; MARTINI, 2009). O número de duplas ligações dos 

triglicerídeos varia de acordo com o tipo e origem do óleo vegetal. O óleo de girassol, por 

exemplo, apresenta 4,5 duplas ligações para cada molécula, enquanto o óleo de linhaça 

apresenta 6,4 duplas ligações por molécula (MIAO et al., 2014a; REDA; CARNEIRO, 2006).   

 

 

Figura 3 - Estrutura molecular dos ácidos oleico, linoleico e linolênico. 
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A determinação da composição de ácidos dos graxos é comumente encontrada nos artigos 

utilizando técnicas de cromatografia gasosa e outras técnicas de caracterização. O cálculo da 

massa molar acontece a partir da determinação das proporções dos AGs no óleo vegetal. O 

cálculo da massa molar pode ocorrer segundo o método de Hartman ou pelas regras da IUPAC 

utilizando o índice de acidez do material. A equação 1 apresenta o mecanismo de cálculo da 

massa molar total de óleos vegetais a partir das frações percentuais de AG(GARCIA; PROF; 

SCHUCHARDT, 2006): 

𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀á$%&'	)*+,' − 𝑀𝑀.%&*')ê0%' 𝑥 𝑍á$%&'	)*+,'  

𝑀𝑀𝑇 = 3×𝑀𝑀𝑀 + 41 

Equação 1 
 
MMM: massa molar média dos ânions carboxilados de cadeia longa 
MMi: massa molar do componente 
MMT: massa molar total do triglicerídeo 
Zi: porcentagem de ácido graxo  
MMi: massa molar do componente 
MMT: massa molar total do triglicerídeo  
Zi: porcentagem do ácido graxo 
 
 
 

 

Os óleos vegetais apresentam tanto características plastificantes quanto podem formar misturas 

com o polímero tradicional favorecendo a redução do tamanho da cadeia a níveis que permitam 

a biodegradação (BICALHO; NOVACK; MELO, 2011b). A literatura indica o uso dos óleos 

vegetais como plastificantes associados principalmente a polímeros como poli(cloreto de 

vinila), poliuretanos e polietilenos.  

O óleo de palma pode ser utilizado na síntese de plastificantes de materiais poliméricos por não 

apresentar toxicidade, ser biodegradável e apresentar boa estabilidade em presença de luz e 

calor. A reação de esterificação do ácido oleico presente no óleo de palma permite a obtenção 

de ésteres não tóxicos que podem ser usados como plastificantes secundários no PVC, 

conferindo ao material ganhos positivos nos módulos de elasticidade e alongamento (RASHED 

et al., 2016; WASKITOAJI; TRIWULANDARI; HARYONO, 2012) 
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A Tabela 3 apresenta a massa molar de alguns dos óleos vegetais encontrados na literatura e sua 

técnica de determinação.  

 
Tabela 3 - Massa Molar de óleos vegetais e polímeros de óleos vegetais  

Óleo  Massa molar 

média 

(g/mol) 

Técnica de 

Determinação  

Referência 

Moringa  1.214,00 GPC (FINZI-QUINTÃO et al., 2017) 

Milho 804,37 

Ín
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ce
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ac

id
ez

 

C
ro
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fia
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os
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(GARCIA; PROF; SCHUCHARDT, 

2006; KIM et al., 2010) 

Canola  890,06 
(GARCIA; PROF; SCHUCHARDT, 

2006; KIM et al., 2010) 

Amendoim 878,20 
(GARCIA; PROF; SCHUCHARDT, 

2006; KIM et al., 2010) 

Semente de uva 876,66 
(GARCIA; PROF; SCHUCHARDT, 

2006; KIM et al., 2010) 

Soja 869,06 
(ANGELONI; SAMIOS, 2011; 

SCHULER; ABREU, 2010) 

Coco 707,03 (SILVA, 2013) 

Macaúba 5.151,86 (SILVEIRA; ARANDA, 2014) 

Girassol 861,22 
(FROEHNER, 2016; WILLIANS et al., 

2010) 

Palma 857,67 
(GOMES; CORDEIRO, 2017; 

WASKITOAJI; TRIWULANDARI; 

HARYONO, 2012) 

Oliva 940,95 RMN (ANGELONI; SAMIOS, 2011) 

Polímero do 

óleo de oliva 
>40.000 GPC (ANGELONI; SAMIOS, 2011) 

Óleo de soja 

epoxidado  
Aprox. 1000 

Não 

informada 
(YANG et al., 2014) 

 

O óleo de girassol é amplamente estudado quanto à estabilidade térmica para uso como 

plastificante primário do PVC em substituição ao plastificante convencional. O óleo de soja 

passa por uma reação de epoxidação para a síntese do plastificante, a qual é uma reação comum 

para esse tipo de síntese de plastificantes, assim como para a obtenção de monômeros e 
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polímeros (CHUA; XU; GUO, 2012; PANCHAL et al., 2017; STEMMELEN et al., 2011). A 

epoxidação significa a abertura das duplas ligações da cadeia e formação de grupos epóxi pela 

ação do ácido peracético em presença de ácido sulfúrico, ou pela ação de enzimas que 

envolvem a formação de perácidos catalisados por lipase (MIAO et al., 2014a). Os grupos 

epóxi passam pelo processo de abertura do anel em presença de reagentes como água, álcoois 

ácidos, aminas entre outros para a obtenção de grupos funcionais mais reativos 

(BRANDELERO; GROSSMANN; YAMASHITA, 2012; BUENO-FERRER; GARRIGÓS; 

JIMÉNEZ, 2010; GOBIN et al., 2015; KARMALM et al., 2009; STEMPFLE et al., 2014).  

O óleo de mamona (castor oil) tem sido estudado como plastificante de polímeros como PVC, 

na síntese da base para a produção de poliuretanos e misturas com polímeros comerciais como 

biodegradante. No caso do óleo de mamona, a propriedade de melhoria nos valores do módulo 

de Young aparece na maioria das pesquisas realizadas e no caso da mistura do óleo puro com 

PE houve perda da resistência mecânica do material embora a capacidade de degradação do 

polímero tenha aumentado (ALI; YUSOH; HASANY, 2014; BRANDELERO; 

GROSSMANN; YAMASHITA, 2012; BURLEIN; ROCHA, 2014; JIA et al., 2015; XIA et al., 

2016; YEGANEH; HOJATI-TALEMI, 2007; ZHOU et al., 2003).  Existem poucos estudos 

que utilizam o óleo vegetal diretamente como compatibilizante de poliolefinas, entretanto os 

estudos existentes comprovam a ação plastificante do óleo com melhoria da qualidade do filme, 

alterações nas características térmicas e resistência mecânica (SANDER et al., 2012).  

A literatura indica que o ácido oleico apresenta comportamento plastificante quando misturado 

com poliolefinas como o PE e o PP, promovendo o aumento na processabilidade do filme 

devido à redução na cristalinidade do PE, embora para o PP ocorra redução da resistência 

mecânica. (SANDER et al., 2012). A literatura indica ainda a ação plastificante do ácido oleico 

em misturas contendo poliolefinas e PBs (AGUILERA et al., 2016; BICALHO; NOVACK; 

MELO, 2011b; SANDER, 2010; SANDER et al., 2012; VLACHA et al., 2016). 

Alguns autores consideram a polimerização de óleos vegetais como sendo o processo que 

envolve a oxidação de óleos associada à formação de ligações cruzadas entre os AGs de um 

mesmo triglicérideo ou entre diferentes triglicerídeos durante o processo (FONSECA, 2009 

ZHANG et al., 2017). Os mecanismos de oxidação dos óleos vegetais permitem a obtenção de 

precursores de intermediários para a produção de polímeros. Os óleos vegetais podem ser 

funcionalizados pela introdução de grupos funcionais hidroxila, epóxi, amina, isocioanatos e 

vinil de acordo com o polímero desejado (STEMMELEN et al., 2011). Recentes estudos 
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apresentaram as inovações tecnológicas na preparação, caracterização e propriedades dos 

polímeros desenvolvidos a partir de óleos vegetais (MIAO et al., 2014b; PANCHAL et al., 

2017; SHARMA; KUNDU, 2008; ZHANG et al., 2017).  

Segundo a literatura, apesar de alguns óleos vegetais apresentarem grupos funcionais reativos 

nas cadeias de AGs que podem ser diretamente polimerizados, sua aplicação é limitada.  Ainda 

segundo a literatura, os óleos vegetais requerem algum tipo de modificação na estrutura dos 

AGs do triglicerídeo seguida de reticulação do monômero obtido (LU; LAROCK, 2009; 

PANKOVA et al., 2010; SENIHA GUNER; YAGCCI; TUNCER ERCIYES, 2006; 

SHARMA; KUNDU, 2008; YANG et al., 2014; YEGANEH; HOJATI-TALEMI, 2007).  

Os métodos de epoxidação por abertura de anel (Epoxidation Oxirane Ring Open) (ROP) são 

exaustivamente discutidos na literatura como os mais usados para a produção de polióis a partir 

de óleos vegetais, que serão posteriormente  usados na produção de poliuretanos, base para 

biolibrificantes e plastificantes (AGUILERA et al., 2016; CAILLOL et al., 2012; CHUA; XU; 

GUO, 2012; KARMALM et al., 2009; KLOSS, 2007; STEMMELEN et al., 2011). O óleo de 

soja foi o primeiro óleo vegetal epoxidado (OVE) para a produção de um plastificante para a 

etilcelulose, superando os plastificantes comerciais em relação a propriedades mecânica, 

estabilidade térmica e menor inflamabilidade (YANG et al., 2014). Os poliuretanos obtidos a 

partir de OVEs apresentam propriedade mecânicas e hidrofobicidade similares aos obtidos a 

partir de polióis comerciais. A obtenção de polióis como base para a produção de poliuretanos 

pode ocorrer por ozonólise, hidroformilação, transesterificação, reações do tipo thiol-ene, entre 

outras. O óleo modificado por essas técnicas permite a obtenção dos poliuretanos, espumas 

flexíveis, rígida e semi-rígidas (LU; LAROCK, 2009; ROGERS; LONG, 2003; SHARMA; 

KUNDU, 2006; ZHANG et al., 2017).  

Os AGs presentes nos óleos vegetais contém um grande número de duplas ligações que não 

estão naturalmente conjugadas e, portanto, não são reativas o suficiente para a produção de 

materiais por polimerização via radical livre ou reação catiônica , a exemplo das  resinas 

vinílicas (LU; LAROCK, 2009; ZHANG et al., 2017). As resinas vinílicas são muito utilizadas 

na indústria de tintas e para a produção de compósitos utilizados na indústria aeroespacial e 

automobilística.  Assim como a produção de poliuretanos exige a alteração da estrutura dos 

óleos vegetais, a produção de resinas vinílicas também precisa de alterações na estrutura dos 

triglicerídeos que compõem o óleo. 
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Os triglicerídeos de glicol e os AGs cujo componente principal é o ácido eleosteárico são 

facilmente polimerizados pela ação do oxigênio atmosférico devido a presença de três duplas 

conjugadas. Nos demais casos é preciso que a polimerização ocorra na presença ou não de 

catalisadores.  Os triglicerídeos polimerizam 10% de sua massa quando submetidos a elevadas 

temperaturas de isomerização. O óleo de soja pode ser completamente polimerizado sob 

aquecimento a 180 oC por três horas em presença de catalisador metálico (KARMALM et al., 

2009; YANG et al., 2014; ZHANG et al., 2017). Outro mecanismo de obtenção das resinas é a 

acrilação ou metacrilação do óleo vegetal que ocorre em duas etapas: epoxidação das duplas 

ligações seguida de abertura do anel com ácido acrílico ou metacrílico. O óleo metacrilado pode 

ser polimerizado por fotopolimerização e o produto final obtido são elastômeros com baixa 

temperatura de transição vítrea (ZHANG et al., 2017).  

As resinas epóxi são outros importantes produtos obtidos a partir de óleos vegetais. Nesse caso 

os grupos epóxi obtidos a partir do processo de epoxidação são polimerizados com o auxílio de 

agentes de cura como aminas, anidridos e isocianatos para a produção de materiais que 

apresentem resistência química e mecânica e propriedade de adesão (STEMMELEN et al., 

2011; ZHANG et al., 2017). 

Os polímeros de condensação como os poliésteres e as poliamidas são preparados de forma 

diferente dos poliuretanos. Os poliésteres e as poliamidas são obtidos segundo metátese 

olefinica e isomerização por cabonilação alcoxi. Os materiais obtidos por essas técnicas 

apresentam características biorenováveis em substituição ao PE comercial. A metátese 

olefinica é a troca de posição entre as ligações covalentes de duas olefinas diante da presença de 

um catalisador metálico (DAVE; PATEL, 2013; FREDERICO; BROCKSOM; BROCKSOM, 

2005; GOBIN et al., 2015; JOSE et al., 2014; MIAO et al., 2014a; SURATI, 1998). A reação 

entre duas olefinas distintas recebe o nome de metátese cruzada (CM – cross metathesis), sua 

versão intermolecular é a metátese de fechamento de anel (RCM – ring-closing metathesis) e a 

formação de dienos não conjugados a partir de olefinicas cíclicas é a metátese por abertura de 

anel (ADMET- acyclic diene metathesis polymerization).  A ADMET é vastamente explorada 

na polimerização de óleos vegetais (ESPINOSA; MEIER, 2011; GAINES et al., 2015).  

O uso de óleos vegetais semi secantes foi possível pelo desenvolvimento de uma mecanismo de 

tratamento térmico conhecido como reação de Diels Alder (DOLL; HWANG, 2013). O 

mecanismo de reação envolve a isomerização até a obtenção de uma estrutura cíclica sob 

aquecimento. O aquecimento do óleo vegetal produz materiais voláteis e não voláteis e nesse 
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caso temos os dímeros e os polímeros (AGUILERA et al., 2016; LEVENEUR et al., 2014; ZIA 

et al., 2016a). 

Durante o processo de aquecimento, os grupos funcionais dos triglicerídeos experimentam 

ligações intramoleculares e intermoleculares via absorção de oxigênio e reações de Diels Alder 

(WANG; ERHAN, 1999). O aquecimento provoca alterações na estrutura do triglicerídeo 

devido aos seguintes processos químicos: hidrólise, isomerização cis-trans e pirólise ou 

decomposição térmica. A hidrólise consiste na reação envolvendo os ésteres dos triglicerídeos, 

formando-se AG livres, monoglicerídeos e diglicerídeos. A isomerização cis-trans ocorre em 

presença de ligações não conjugadas na configuração cis que é facilmente transformada em 

trans quando na presença de radicais livres. A conjugação das insaturações leva à ciclização 

intramolecular, com a formação de AG cíclicos ou a adição de Diels-Alder. O processo de 

pirólise de óleos ocorre a temperaturas superiores a 350 oC na presença ou ausência de 

catalisadores. O mecanismo foi proposto por Chang em 1940 e ratificado pro Gusmão, na 

década de 80, e segundo eles, triglicerídeo é decomposto em ácidos carboxílicos, acroleina e 

cetenos (Figura 4) (DOLL; HWANG, 2013; FONSECA, 2009; SUAREZ et al., 2007; WANG; 

ERHAN, 1999).  

 

 
Figura 4 - Pirólise de triglicerídeos 

(1) levando `a formação de: (2) ácidos carboxílicos, (3) cetenos, (4) acroleína, 
(5) hidrocarbonetos com insaturação e (6) sem insaturação. Fonte:(SUAREZ et al., 2007) 

 

A termopolimerização em micro-ondas é compreendida nas últimas duas décadas como uma 

técnica de síntese química com alto desempenho, agilidade e seletividade. Lidstrom faz uma 

revisão profunda das aplicabilidades em reações orgânicas da irradiação micro-ondas 

(AGUILERA et al., 2016; LEVENEUR et al., 2014; LIDSTRÖM et al., 2001; NGUYEN et al., 
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2014). A polimerização assistida por micro-ondas é mais comum na síntese de materiais 

orgânicos (LIDSTRÖM et al., 2001; SINNWELL; RITTER, 2007) como poliésteres (CHATTI 

et al., 2006), polímeros biodegradáveis (BAKIBAEV et al., 2015), biolubrificantes, polímeros 

via RAFT (Transferência Reversível de Cadeia por Adição-Fragmentação), epoxidação de 

óleos vegetais (LEVENEUR et al., 2014) e processos de polimerização por abertura de anel 

(AGUILERA et al., 2016; NGUYEN et al., 2014) como o ROP (GAINES et al., 2015; 

SINGLA; MEHTA; UPADHYAY, 2014). A técnica de micro-ondas também é utilizada no 

pré-tratamento de sementes de oleaginosas facilitando o processo de extração de óleos vegetais 

(DA PORTO; DECORTI; NATOLINO, 2016). 

Micro-ondas domésticos trabalham com frequência de 2.5 HZ e são utilizados em estudos de 

polimerização de PLA em presença de catalisador metálico produzindo polímeros com peso 

molecular superior a 10.000 g/mol (BAKIBAEV et al., 2015; SINGLA et al., 2012; SINGLA; 

MEHTA; UPADHYAY, 2014). As reações químicas mais comuns nas polimerizações em 

micro-ondas ocorrem via radicais livres na presença ou não de catalisadores e solventes 

(SINNWELL; RITTER, 2007).  As micro-ondas foram utilizadas na polimerização do óleo de 

moringa fornecendo um gel castanho escuro e viscoso (MELO; NOVACK; LEANDRO, 2011). 

 

3.5 - Moringa oleifera  

A Moringa oleifera é uma árvore da família Moringaceae, com quatorze espécies e nativa da 

região do sub-Himalaia, noroeste da Índia (Figura 5). Essa planta é resistente a condições de 

aridez e se adapta a quase todos os tipos de solo. Suas folhas, flores, casca e sementes têm 

aplicações variadas, como mostram as pesquisas com foco alimentar, estudos de extratos 

bio-ativos e formação de compósitos (ARANTES; RIBEIRO; PATERNIANI, 2012; 

GOPALAKRISHNAN; DORIYA; KUMAR, 2016; SANTANA et al., 2010).  

No Nordeste do Brasil, a planta é conhecida como Lírio Branco ou Quiabo de Quina e o extrato 

de suas flores apresentam componentes bio-ativos, com ação antifúngica contra micoses 

provocadas por leveduras do gênero Cândida (ROCHA et al., 2011). Os frutos da Moringa 

oleifera são considerados uma alternativa estratégica de substituição alimentar, pois é 

considerado um alimento funcional por apresentar alto teor proteico, rico em vitaminas A, C, 

Cálcio, Ferro e Fósforo (AHID NUNES et al., 2010; GOPALAKRISHNAN; DORIYA; 

KUMAR, 2016). A versatilidade da árvore é notável e praticamente todas as suas partes podem 

ser aproveitadas pelo homem: seja na produção de biomassa, forragem de animais, fertilizantes, 
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nutriente foliar (suco das folhas), uso da goma extraída do caule, mel das flores, todas as partes 

podem atender à medicina, geração de bio-pesticidas, pigmentos bio-ativos biocombustíveis, 

purificação da água através da capacidade coagulante do pó das sementes em substituição ao 

sulfato de alumínio, o óleo pode se usando como lubrificante, na indústria cosmética, entre 

tantas outras possibilidades (ARANTES; RIBEIRO; PATERNIANI, 2012; BHUTADA et al., 

2016; RASHED et al., 2016; SILVA et al., 2015; VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009; ZIA 

et al., 2014). 

 

Figura 5 – Imagens ilustrativas da Moringa oleífera  

 
A extração do óleo das sementes da M. oleifera permite a obtenção de subprodutos como a 

biomassa e a fibra da casca e que podem ser utilizados em estudos sobre compósitos com 

polímeros comerciais. Neste trabalho, o MO é utilizado in natura em misturas de plásticos 

comerciais biodegradáveis e commodities ou polimerizado para misturas similares. A literatura 

trata de estudos associados à adição da fibra vegetal da moringa na matriz polimérica do PP que 

indicaram boa compatibilidade entre os dois devido à baixa influência na resistência térmica do 

polímero e com redução da temperatura de fusão (Tm) (SÁ; BOTARO; NOVACK, 2014). O 

extrato da flor de M. oleifera vem sendo estudado como agente fungicida pela indústria 

farmacêutica, o fruto como suplemento alimentar e a casca como base para compósitos, dessa 
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forma o óleo aparece como uma aplicação inovadora na formação de blendas buscando a 

biodegradabilidade de polímeros tradicionais. 

O óleo de M. oleifera pode ser obtido por procedimentos de prensagem ou por extração na 

presença de solvente (ARANTES; RIBEIRO; PATERNIANI, 2012). A semente de moringa 

contém 38% em peso de óleo constituído de glicerídeos de ácido oleico (63,4%), ácido 

linoleico (3,1%) ácido palmítico (8,3%) e o ácido esteárico 8% (QUEIROGA et al., 2010). As 

características físico-químicas do óleo são diretamente dependentes da região de origem das 

sementes (MELO; NOVACK; LEANDRO, 2011; PEREIRA et al., 2010; SANTANA et al., 

2010). A extração do óleo das sementes, por ação de solvente, é amplamente divulgada na 

literatura e dura em média 8 horas em extrator Soxhlet (BHUTADA et al., 2016; FAKAYODE; 

AJAV, 2016).   

3.6 - Pigmentos naturais  

Os pigmentos naturais estão relacionados com importantes atividades biológicas que trazem 

benefícios à saúde humana. De acordo com a literatura, os pigmentos naturais podem 

apresentar ação antioxidante, efeitos anti-inflamatórios e prevenção de doenças transmissíveis 

(ROCHA; REED, 2014). Os pigmentos orgânicos considerados como naturais são a curcumina 

(amarelo), as clorofilas (verde) e o carmim ou cochonilha (vermelho) e podem ser adicionados 

em sistemas orgânicos sem prejuízos a processos ativos (VOLP; RENHE; STRINGUETA, 

2009). O presente trabalho focou na pigmentação natural atribuída à curcumina (cúrcuma) e à 

bixina (urucum). 

A curcumina é um pigmento polifenólico de fórmula molecular C21H2006 e peso molecular 

368,38 g.mol-1 (Figura 6) de cor amarelo ouro, obtido de rizomas tumerosos da Cúrcuma 

Longa, popularmente conhecido como açafrão da terra. A curcumina pode substituir materiais 

sintéticos, como corantes, antioxidantes e materiais antimicrobianos. Sua incorporação como 

suplemento alimentar é dificultada pela baixa solubilidade em água, suscetibilidade a 

condições alcalinas, luz, calor e oxidação (CODEVILLA et al., 2015). 
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Figura 6 - Estrutura química da curcumina  
Fonte:(VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009) 

A bixina é o pigmento natural da semente de urucum (Bixa orellana) com importantes 

propriedades antioxidantes para produtos cárneos (CARLOS EDUARDO ROCHA et al., 2012) 

e é solúvel em soluções de baixíssima polaridade. O isômero cis da bixina é o responsável pela 

coloração laranja e a não solubilidade em óleos vegetais devido à polaridade dos grupos 

funcionais em um mesmo lado da estrutura (Figura 7) (RAHMALIA; FABRE; 

MOULOUNGUI, 2015). Por outro lado, o isômero trans da bixina é solúvel em óleos e é o 

isômero responsável pela coloração vermelha (MERCADANTE; PFANDER, 2001).  A 

bixina é citada como o carotenoide de maior concentração em soluções caloríficas lipossolúveis 

do urucum devido à presença do éster metílico na molécula. 

 

 
 
 

Figura 7 - Estrutura química da bixina  
Fonte:(CARLOS EDUARDO ROCHA et al., 2012) 
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Capítulo 4 – Parte Experimental    

Este capítulo está dividido de acordo com o desenvolvimento das etapas da tese  

 

1. Estudo das amostras comerciais; 

2. Produção e caracterização do MO; 

3. Produção e caracterização do PMO; 

4. Misturas poliméricas utilizando o MO; 

5. Misturas poliméricas utilizando o PMO; 

6. Pigmentação dos filmes produzidos com MO e PMO; 

7. Ensaios de biodegradabilidade; 

8. Técnicas de caracterização. 

 

  



	 55	

4.1- Estudo de Amostras Comerciais  

Em 2010 foram coletadas 10 amostras de sacolas de transporte sendo uma delas de material 

OXI e as outras de material 100% biodegradável. As amostras PB foram cedidas por 

representante comercial nas cores branca e verde e nas modalidades de 6 Kg, 10Kg e 100L e a 

amostra OXI foi coletada nos supermercados da região metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) na cor branca e de 6 Kg. As amostras foram acondicionadas em sacos de papel pardo 

por 4 anos e após serem abertos percebeu-se que as amostras não apresentaram alterações 

estruturais significativas. O objetivo dessa etapa foi classificar, caracterizar e compreender a 

capacidade real de biodegradação das amostras PB e OXI. 

4.2 – Extração do óleo de Moringa oleifera 

Segundo a literatura, o óleo extraído da semente, da folha e da flor da Moringa oleifera tem 

características específicas e diferentes. O óleo extraído das sementes pode apresentar, de 

acordo com sua origem, entre 60 % e 78% em composição de ácido oleico (AHID NUNES et 

al., 2010; ANDRADE et al., 2011; SALAHELDEEN et al., 2015; SANTANA et al., 2010) 

enquanto o extrato da flor é fungicida (ROCHA et al., 2011). 

Neste estudo foi utilizado o óleo extraído das sementes da moringa. As sementes foram 

trituradas e acondicionadas em cartuchos de papel filtro para serem colocadas no extrator do 

tipo Soxhlet em presença de hexano durante 8 horas. O extrato orgânico foi submetido a um 

evaporador rotativo para a retirada do hexano presente no óleo, que por sua vez foi mantido 

refrigerado na geladeira (5 oC) em frasco de vidro transparente (BHUTADA et al., 2016; 

BICALHO; NOVACK; MELO, 2011b; SÁ; BOTARO; NOVACK, 2014).  

4.3 - Produção do polímero do óleo de Moringa oleifera 

A polimerização do óleo ocorreu segundo processo de termopolimerização em micro-ondas. A 

polimerização de 50 mL de MO foi realizada em forno micro-ondas doméstico, potência de 

0,85 KW, durante uma hora diária, tempo de resfriamento de 12 a 24 horas, durante 16 dias, 

segundo testes realizados em estudos anteriores (MELO; NOVACK; LEANDRO, 2011). 

4.4 - Misturas poliméricas utilizando o MO 

Neste trabalho foram produzidos filmes plásticos a partir de misturas poliméricas de PE, PB e 

MO in natura. O PE foi obtido de sacos plásticos transparentes (1L) e comumente usados para 
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embalar alimentos. O material “biodegradável” foi obtido com sacolas plásticas de 

supermercado com descrição de composição de 100% de material biodegradável e o MO foi 

extraído das sementes da moringa. 

As misturas foram preparadas segundo o método casting onde as amostras são dissolvidas em 

tolueno ou xileno, à temperatura de 110 oC durante 80 a 120 minutos e agitação eventual até 

completa dissolução dos materiais adicionados. A mistura é mantida em aquecimento e 

agitação até que o excesso de solvente tenha evaporado e forme uma massa gelatinosa. O 

conteúdo foi vertido em formas de vidro para completa secagem na capela durante 40 horas. As 

amostras secas foram prensadas por 5 minutos à temperatura de 145 ± 2 oC e 2,5 ton de pressão 

para a obtenção de um filme homogêneo.  

Foram realizados testes de proporção em massa variando em 2% para o MO e variando em 5% 

as massas de PE e PB. Como os resultados não foram satisfatórios devido a não formação de 

filme, passou-se à produção de filmes nas proporções em massa de 5%, 10%, 15%, 20% e 30% 

do MO e variações de 5% e 10% para PE e PB.  

As amostras que apresentaram fragilidade no filme ou exsudação do óleo foram descartadas 

restando proporções de 50% e 40% de PB. Os filmes obtidos com a prensa térmica que 

apresentaram estabilidade estrutural e não exsudaram óleo até 90 dias após sua conformação 

passaram à etapa de caracterização. A Tabela 4 apresenta as misturas com MO consideradas 

aptas a serem caracterizadas.  

 
Tabela 4 – Distribuição de massa das misturas com óleo de Moringa oleifera 

Nomenclatura  MO (%) PE(%) PB(%) 
PE 0 100 0 
PEPB 0 50 50 
M5-45-50 5 45 50 
M10-40-50 10 40 50 
M15-35-50 15 35 50 
M20-40-40 20 40 40 
M30-30-40 30 30 40 

 

 
 
 
 
4.5 - Misturas poliméricas utilizando o PMO 
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As misturas poliméricas obtidas utilizando o PMO obtido por termopolimerização em 

micro-ondas foram submetidas à mesma metodologia utilizada para o MO e as proporções em 

massa aptas para o estudo de caracterização são apresentadas na Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Distribuição de massa das misturas com o polímero do óleo de M. oleifera 

Filme PMO (%) PE (%) PB (%) 
PE 0 100 0 
PEPB 0 50 50 
P5-45-50 5 45 50 
P10-40-50 10 40 50 
P15-35-50 15 35 50 
P20-40-40 20 40 40 
P30-30-40 30 30 40 

 
 

4.6 – Pigmentação dos filmes produzidos com MO e PMO 

Os pigmentos foram produzidos dissolvendo 5 gramas do pigmento em pó em 100 mL de 

tolueno e em seguida o sólido depositado no fundo de um Becker foi filtrado restando somente 

a tintura. Os filmes foram pigmentados adicionando 5 ml da tintura produzida ao processo de 

dissolução dos polímeros. Foram pigmentadas e caracterizadas apenas as amostras 

selecionadas como aptas ao teste de biodegradação (Tabelas 4 e 5). 
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4.7 - Ensaios de biodegradabilidade  

I. Teste de biodegradabilidade com Respirômetro de Bartha: 

O Respirômetro de Bartha (RB) é um teste de biodegradabilidade segundo norma NBR 

14283-1999, que permite a quantificação do CO2 produzido durante o processo de 

biodegradação, em ambiente compostável seco através da reação do gás com o hidróxido de 

potássio (KOH) (Figura 8). O sistema é mantido a 28ºC e o CO2 é quantificado por 

retrotitulação com HCL diariamente durante 9 semanas. Após o período de incubação, as 

amostras foram lavadas com água destilada, secas em estufa por 30 horas e pesadas para 

verificar a perda real de massa. 

O equipamento é constituído por duas câmaras interligadas, em uma câmara é colocado o solo 

compostável (Figura 8–F), e a amostra, enquanto na outra câmara são inseridos 10 mL de 

solução de KOH (0,2 N) (Figura 8–E).  A quantificação do CO2 ocorre pela retrotitulação do 

KOH (Figura 8–E) em HCL 0,1 N. Enquanto a titulação ocorre, é fornecida oxigenação forçada 

ao sistema através de filtro de cal sodada (Figura 8–J) que impede a passagem do CO2. 

 

Figura 8 - Vista de corte do Respirômetro de Bartha. 
FONTE: (ABNT, 1999) 
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II. Teste de biodegradabilidade com Respirômetro de Sturm:  

O Respirômetro de Sturm permite analisar a biodegradação do polímero através da 

quantificação do CO2 produzido durante o processo. A Figura 9 apresenta o aparato 

experimental utilizado neste teste. Os filmes poliméricos foram submetidos ao sistema 

composto por 2 erlenmeyers (A e C) contendo hidróxido de bário (BaOH2) cada um, e um 

erlenmeyer (B) contendo a amostra, solo compostável e água destilada.  

Descrição do aparato: 

v Solução de hidróxido de bário Ba(OH)2 

v Composto orgânico sugerido na literatura: 600 g de húmus, 100 g de polímero, 700 mL de 

água destilada.  

 

 
Figura 9 - Esquema do Respirômetro de Sturm  

 
O Respirômetro de Sturm possui um compressor que envia ar para o erlenmeyer A, sem 

amostra, para remover todo o CO2 proveniente do ar ambiente através da reação com Ba(OH)2 

(Eq. 2). Esse procedimento permitiu que apenas oxigênio fosse introduzido no erlenmeyer B, 

garantindo que o CO2 quantificado fosse oriundo apenas do processo de consumo da matéria 

orgânica dentro desse reator.  

Uma mistura de gases, onde oxigênio é o veículo de interesse, é conduzido ao erlenmeyer B e 

borbulhada à razão de 2 bolhas por segundo em solução contendo água, amostra e solo 

compostável, aquecida continuamente a 52 ⁰C. O CO2 produzido pelo consumo da matéria 

orgânica dentro desse reator, é coletado no recipiente C, contendo solução de Ba(OH)2 e 

quantificado por retro titulação em solução de HCl (0,05 mol/L)( Eq. 3), diariamente. Ao final, 
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as amostras foram lavadas com água destilada, secas em estufa por 30 horas e pesadas para 

verificar a perda real de massa. 

Ba(OH)2 + CO2à BaCO3(s) + H2O    (2) 

Ba(OH)2(s) + 2HCl à BaCl2 + 2H2O   (3) 

 

III. Teste de biodegradabilidade em célula de livre demanda (CLD) 

As CDLs são aquários de vidro transparente de 1,5 L preenchidos com solo compostável 

(Figura 10). A amostras produzidas com o MO e o PMO foram enterradas por seis meses sem 

movimentação, com adição semanal de 100 mL de água destilada a temperatura ambiente. Ao 

serem retiradas das células as amostras foram lavadas com água destilada, secas em estufa por 

30 horas e pesadas para verificar a perda real de massa. 

 

Figura 10 – CLD para biodegradação livre das amostras produzidas com MO e com PMO 
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4.8 - Técnicas de caracterização  

1. Espectroscopia na região do infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  

A espectroscopia por transformada de Fourier foi realizada em um FT-IR System Spectrum 

GX/Perkin Elmer, banda entre 4000 – 400 cm-1, resolução: 32 cm-1, scans:1, 2mg de amostra 

em 600mg KBR. Laboratório de Análises Térmicas e Espectroscopia LATES– DCNAT/UFSJ 

2. Análise Termogravimétrica com Análise Térmica Diferencial (TG/DTA) 

As análises térmicas foram realizadas em um aparelho TA Instruments, modelo SDT 2960 

Simultaneous DTA-TG model, at 20 oC.min-1, até 700 oC em atmosferas inerte (N2) e oxidante 

(ar). Laboratório de Análises Térmicas – DEQUI/UFOP 

3. Difratômetria de Raios X de alto ângulo (DRX)  

A difratômetria de Raio X em alto ângulo foi realizada no EDX-720/800HS Energy Dispersive 

X-Ray Fluorescence Spectrometer, intervalo: 5o a 50o, passo: 0,025s e ângulo de incidência: 1o. 

Os difratogramas foram obtidos com irradiação Cu (k=1,541 å), 40 kV and 2mA. Laboratório 

de Reações Químicas – DEQUI/UFSJ 

4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

A micrografias foram obtidas com Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) em 

equipamento Scanning Electron Microscopy Vega 3 TESCAN, HV:25.0 kV, det:SE, SEM 

MAG:100x-4kx.  NANOLAB – REDEMAT- Escola de Minas/UFOP 

5. Solubilidade 

Os testes de solubilidade foram realizados para amostras de 1 cm2, imersas em 10 mL de 

solvente e observadas em intervalos de 0 min, 5min, 10 min, 1 hora, 12 horas, 24 horas. Os 

solventes apolares utilizados foram: hexano, tolueno, xileno; e polares foram: clorofórmio 

(baixa polaridade), etanol, metanol e água.  

6. Fluorescência de Raios X (FRX) 

A fluorescência de Raios X foi realizada em um equipamento modelo Rainy EDX 720, 

Shimadzu. Modelo 2010; sistema de medida: energia dispersiva; medida: 11(Na)~92(U); 
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Tensão elétrica: 5 ~ 50kV; Corrente de potência: 1 ~ 1,000uA; atmosfera: ar. NANOLAB – 

REDEMAT- Escola de Minas/UFOP 

7. Expectroscopia RAMAN  

As análises foram realizadas em um equipamento Bruker modelo Alpha, ATR (Diamante), 64 

scans e resolução de 4 cm-1. Laboratório de Nanoestruturas Plasmônicas – Núcleo de 

Espectroscopia e Estrutura Molecular, Departamento de Química – UFJF. 

8. Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

As análises foram realizadas em Cromatógrafo Shimadzu modelo LC-20AD, detector de índice 

de refração diferencial, solvente usado foi THF, colunas: 2 colunas estireno-divinilbenzeno (1 

Waters linear e 1 Shimadzu GPC 803), vazão: 1,0 mL.min-1, volume de injeção: 20 µL, 

temperatura coluna: 30oC, temperatura detector: 40oC, concentração: 0,2 % (p/v). Laboratório 

de Cromatografia - IMA/UFRJ 

9. Ensaios de Tração  

Os testes foram realizados em um equipamento EMIC DL2000, célula Trd18, speed shift: 500 

mm/min, load: 200 Kgf; segundo orientação da norma ASTM - D1708-13. 

LAPPEN/DEFIS/UFOP 

10. Ângulo de contato de molhabilidade:  

O grau de molhabilidade de uma superfície é dada qualitativamente pela magnitude do ângulo 

de contato (θc) lido através da fase líquida  (Figura 11) (BURKARTER, 2010; GALEMBECK, 

1991). Uma superfície é considerada com molhabilidade parcial quando apresenta 180> θc>0. 

As superfícies com θc maior que 90º são classificados como hidrofóbicas e com ângulo menor 

que 90 º são as hidrofílicas.  

O ângulo de contato (θc) foi medido a partir de fotografias digitais após a aplicação de uma gota 

de água destilada na superfície do filme. Foram realizadas fotografias da hora a aplicação, 20 

minutos depois e 40 minutos depois.  
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Figura 11 - Ilustração do θc para uma gota sobre uma superfície sólida. 

  

θc   líquido 

sólido 

Ar 
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Capítulo 5 – Resultados e Discussões  

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada etapa descrita no Capítulo 4. 

5.1 - Amostras comerciais 

As amostras comerciais analisadas ( Figura 12 a 18) foram classificadas em 2010 de acordo 

com o os dados apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Definição das amostras de sacolas plásticas para caracterização 
Sigla Material Origem Função Carga Cor 
BW10 biopolímero Biomater sacola 10 Kg branca 
BG10 biopolímero Biomater sacola 10 Kg verde 
BW6 biopolímero Biomater sacola 6 Kg branca 
BG6 biopolímero Biomater sacola 6 Kg verde 
BWC6 biopolímero comércio sacola 6 Kg branca 
BL100 biopolímero Biomater saco de lixo 6 Kg marrom 
OXI OXI Comércio sacola 6 Kg branca 

 

Em 2010, as amostras apresentadas na Tabela 4 foram submetidas às análises de TG/DTA e 

FTIR e em seguida foram acondicionadas em sacos pardos e guardadas na ausência de luz. Elas 

ficaram armazenadas e após quatro anos não apresentaram alterações estruturais significativas.  

Em 2014, as amostras BW10, BG10, BG6, BW6, BWC6, BL100 e OXI foram submetidas a 

testes de solubilidade utilizando solventes orgânicos polares e apolares. A amostras 

consideradas biodegradáveis apresentaram solubilidade imediata em clorofórmio à temperatura 

ambiente, sendo que a amostra BL100 apresentou um resíduo não solúvel. Todas as amostras se 

solubilizaram a 80°C em xileno após 2 minutos. A amostra OXI foi solúvel apenas em xileno 

sob aquecimento. Esse comportamento se justifica pois a amostra é composta de PEAD, um 

polímero apolar, linear, formado por ligações covalentes 
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 Figura 12 - Amostra comercial BW10 

 

 
Figura 13 - Amostra comercial BG10 

 

 
Figura 14 - Amostra comercial BG6 

 

 
Figura 15 - Amostra comercial BW6 

 

 
Figura 16 - Amostra comercial BW6c 

 

 
Figura 17 - Amostra comercial OXI 

 

 
Figura 18 - Amostra comercial BL100 
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5.1.1 - FTIR 

A espectroscopia na região do infravermelho busca a identificação dos grupamentos 

característicos dos biopolímeros como a carbonila de ácidos carboxílicos. A presença da 

carbonila (Figura 19) foi identificada pela banda de absorção em ≈1746 cm-1 no espectro 

infravermelho.  

 
 

Figura 19 - Espectros de IV para as amostras comerciais 
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Embora a amostra OXI apresente a existência banda de absorção em ≈1746 cm-1, nesse caso, 

ela significa o início do oxidação promovida pela presença do aditivo pró-degradante 

(BANAT; FARES, 2015).  

O PEAD da amostra OXI foi identificado pela presença das bandas características em ~2919 

cm-1 (deformação axial assimétrica do metileno -CH2-), ~1452 cm-1(deformação angular 

simétrica do metileno -CH2-), ~874 (grupamentos do vinilideno) e da banda ~720 cm-1 

(deformação angular no plano do metileno -CH2-) (MATZINOS et al., 2002; MUNARO, 2007; 

PAULO, 2012). Os biopolímeros foram identificados pela presença das bandas de absorção em 

≈1746 cm-1da carbonila de ácidos carboxílicos, das bandas ~2852 cm-1 e ~2960 cm-1 do 

estiramento do grupo metila e da banda e ~1470 cm-1 do estiramento de ligação C-H de CH2 do 

grupo etila.  

As amostras biodegradáveis (Figura 19) apresentaram bandas características da mistura 

PLA/PBAT, conhecida como ECOVIO, em: ~3540 cm-1 (O-H), ~3070 cm-1 ( estiramento C-H 

do PBAT), ~2933 cm-1 (estiramento simétrico do C-H do CH2 da mistura PBAT e PLA), ~1717 

cm-1, ~1614 cm-1 (estiramento assimétrico C-H do PBAT), ~1298 cm-1 (deformação angular 

C-H do PLA), 1276 cm-1 (C-C do PBAT), 1100 cm-1 (deformação angular da oscilação do 

CH2), ~1110 cm-1(C-O do PBAT e PLA) e ~1086 cm-1 (C-C do PLA).  

5.1.2 - MEV/EDS e FRX 

Todas as amostras comerciais foram submetidas às análises por MEV com EDS, entretanto, 

devido à espessura do filme, apenas as amostras BW10, BG10 e OXI forneceram resultados 

passíveis de avaliação no EDS.  As análises do EDS (Figura 20 a 22) e do FRX (Tabela 7) 

demonstraram a presença de cálcio e titânio nas amostras e em proporções que variam de 

acordo com a sua coloração. 

 A literatura indica que esses dois elementos estão sob a forma de CaCO3 e TiO2 e são 

utilizados tanto como carga, aumentado a resistência do filme plástico quanto como 

pró-degradantes (GÓMEZ; MICHEL, 2013; ROSA et al., 2007; VOGT; KLEPPE, 2009). Na 

amostra OXI a associação doTiO2 ao agente pró-degradante d2w®, permite entender a presença 

do grupamento carbonila devido à oxidação da amostra observada na análise de FTIR. Os 

resultados de FRX apresentados na Tabela 7 indicam a presença de enxofre (S) e zinco (Zn) na 

amostra OXI que podem ser associados ao aditivo pró-degradante d2w®.  
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Analisando as amostras de cores branca e verde e associando suas colorações à presença dos 

metais, é importante observar que a BW10 (Figura 21) apresenta a proporção de cálcio superior 

à de titânio enquanto a equivalente da cor verde (BG10) (Figura 20) apresenta proporções 

inversas de cálcio e titânio. Todas as demais amostras de 6 Kg apresentam proporções entre 

cálcio e titânio equivalentes à BG10. 

 

 
Figura 20 -EDS da BG10 

 
Figura 21- EDS da 

BW10 

 
Figura 22 - EDS da OXI 

 
 
 

Tabela 7 - Análise da Fluorescência de Raios X (FRX) 
% BW10 BG10 BG6 BW6 BWM6 BBr10 OXI 
Ca 67,1 12,8 19,4 2,0 18,2 28,1 34,6 
Ti 32,2 86,1 80,1 94,1 80,4 25,3 63,7 
Cu 0,12 0,51 0,14 0,18 0,17 0,15 0,04 
Fe 0,21 0,33 0,25 0,49 1,18 44,71 - 
Pb - 0,19 - - - - - 
S - - - 2,7 - - 0,5 
K - - - - - - 0,6 
Zn - - - - - - 0,4 

 
O MEV foi utilizado com o objetivo de compreender a estrutura das sacolas plásticas. As 

micrografias do MEV apresentaram aspecto granular apenas para as amostras que suportam 

carga de 10 Kg (Figura 23 a e b), as demais imagens (Figura 23 c-g) apresentam uma superfície 

razoavelmente lisa. Entretanto, as amostras apresentam formações coloridas com branco na 

imagem que indicam a presença das cargas, sem maiores informações.  
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Figura 23 - Micrografias das amostras comerciais  

(a) BW10, (b) BG10, (c) Bw6, (d) Bg6.1, (e) Bg6.2, (f) B100L, (g) OXI 
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5.1.3 - TG/DTG 

A curva de TG apresentada na Figura 24 é um comparativo entre as amostras comerciais 

submetidas a aumento gradual de temperatura em ambiente inerte e na Figura 25 em ambiente 

oxidante.  

 
Figura 24 - Curva de TG das amostras comerciais (atmosfera inerte)  

 

 
Figura 25 - Curva de TG das amostras comerciais (atmosfera oxidante) 
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Amostra OXI:  

Em atmosfera inerte a análise termogravimétrica mostra que a amostra OXI apresenta maior 

estabilidade térmica em relação às amostras biodegradáveis (Figura 24), e em atmosfera 

oxidante, a diferença na estabilidade não é tão expressiva, mas se mantém (Figura 25). A 

amostra OXI apresenta, em atmosfera inerte, temperatura de inicial de degradação (Tonset) 

próxima a 450 oC e redução de 88% da massa, enquanto em atmosfera oxidativa esse valor cai 

para 370°C e sua massa é perdida em duas etapas. O primeiro estágio refere-se ao PEAD e 

apresenta redução de 53% de massa a partir da Tonset citada. O segundo estágio apresenta 

Tonset=466,5°C e redução de 34% da massa, o que ocorre devido à formação de subprodutos da 

degradação térmica do PEAD (Figura 25). A diferença de 80 oC entre as Tonset das análises 

térmicas em diferentes atmosferas pode ser relacionada à ação oxidativa do aditivo. A Figura 26 

apresenta a comparação entre as curvas de TG da amostra OXI nas duas atmosferas e de uma 

amostra pura de PEAD em atmosfera oxidante.  

 
Figura 26 - Curva de TG em atmosfera inerte e oxidante da OXI e do PEAD (oxidante). 

A análise termogravimétrica do PEAD puro apresenta Tonset= 409,8 °C e não possui estágios de 

degradação diferenciados ou resíduo.  A amostra OXI deixa resíduo em ambas atmosferas e a 

Tonset da atmosfera oxidante é a menor da três. Os resíduos da amostra OXI são oriundos das 

cargas utilizadas para dar resistência ao filme e ao aditivo utilizado com pró-degradante e nesse 

caso sua ação fica comprovada na curva de TG da amostra em ambiente oxidativo. A presença 

do aditivo reduz a estabilidade térmica do filme em presença de oxigênio, mas na sua ausência, 

as cargas e o aditivo aumentam a estabilidade térmica do material.  
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Amostras biodegradáveis:  

As curvas de TG das amostras biodegradáveis apresentaram diferentes temperaturas iniciais de 

oxidação de acordo com a composição, peso e cor das amostras. As amostras biodegradáveis 

são todas do mesmo material, mas de cores diferentes, portanto, as análises térmicas foram 

realizadas evitando repetição de material. 

Em atmosfera inerte, as amostras BW10 e BG10 (Figura 24) apresentaram a Tonset próximas a 

314 oC, mas a amostra BW10 possui uma estabilidade térmica maior indicada pela presença de 

um segundo estágio de degradação em Tonset =385 oC. Em atmosfera oxidante essas duas 

amostras são similares e não há diferenciação clara nos estágios de degradação (Figura 25).  

A Figura 27 apresenta as curvas de DTG das amostras comerciais em atmosfera oxidante e a 

Figura 28 mostra as curvas de DTG em atmosfera inerte. A amostra BW10 apresenta 

temperaturas de degradação em dois estágios em 328oC e 415 oC. As amostras B100 L e BG6 

apresentam o primeiro estágio de degradação próximos a 304 oC, embora o segundo estágio da 

amostra B100L seja bem definido em 385 oC. 
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Figura 27 - Curvas de DTG das amostras comerciais (atmosfera oxidante)  
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Figura 28 - Curvas de DTG das amostras comerciais (atmosfera inerte) 

 
As curvas de DTG permitiram identificar as temperaturas onde a velocidade de degradação do 

material estudado ocorre mais rapidamente. Nas amostras BW10 e BG10 a presença do CaCO3 

foi verificada nos picos de decomposição entre 483°C e 590°C para atmosfera oxidante (Figura 

27) e em 583°C para atmosfera inerte (Figura 28). Relatos da literatura citam que o CaCO3
 

inicia sua degradação em 500°C, terminando em 800°C (MOTTA et al., 2007; NUNES et al., 

2012). A comparação entre os resultados da DTG e da FRX permite afirmar que o TiO2 foi 

acrescentado na amostra com o objetivo pró-degradante, enquanto o CaCO3 foi adicionado com 

função de carga. 

A análise térmica utilizando diferentes atmosferas é importante na verificação da capacidade 

oxidativa da amostra e por consequência na capacidade de degradação. A amostra OXI 

apresenta menor estabilidade térmica em comparação ao PEAD puro (Figura 296) em ambas 

atmosferas o que pode ser associada à ação do aditivo pró-degradante.  

A curva de TG comparativa entre o material processado utilizado nas sacolas e o ECOVIO puro 

é mostrada na Figura 29. A amostra BW10 foi escolhida para esse gráfico porque ela permitiu a 

análise de EDS na verificação dos metais e apresentou menor concentração de titânio usado 

como pró-degradante. A curva de TG do ECOVIO mostrou Tonset próxima a 350 oC e se 

apresenta completamente degradado em 450 oC . A adição de agentes de carga como carbonato 

de cálcio e óxido de titânio promovem aumento na estabilidade do material elevando a 

temperatura de degradação completa a valores próximos a 500 oC. Entretanto, a alteração da 

atmosfera não influência significantemente no comportamento térmico da amostra nas 

diferentes atmosferas.  
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Figura 29 - Curvas de TG das amostras BW10 e ECOVIO 

 

As curvas de DTA mostraram as mudanças de fase nas amostras em atmosfera inerte (Figura 

30) e em atmosfera oxidante (Figura 31). De acordo com Tabela 7, a amostra OXI em atmosfera 

inerte apresenta duas mudanças de fase, a primeira referente à temperatura de fusão (Tm) do 

PEAD em 124 oC e outra em 496 oC associada à perda total de massa (Td) (Figura 30) (VOGT; 

KLEPPE, 2009). Em atmosfera oxidante a amostra OXI passa pela Tm=127 oC e depois de 

acordo com a oxidação do material, provavelmente em aldeídos e álcoois, as temperaturas de 

transição do material variam até a temperatura de completa degradação do material próxima a 

490 oC (Tabela 8) 

 
Figura 30 – Curvas de DTA das amostras comerciais (atmosfera inerte) 
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Figura 31 – Curvas de DTA das amostras comerciais (atmosfera oxidante)  

 

No caso das amostras biodegradáveis, algumas temperaturas de transição de fase aparecem de 

forma recorrente como é o caso da temperatura de 144 oC, a qual se refere à liberação da 

chamada água de coordenação. A presença do PBAT é verificada pela presença de picos de 

oxidação em 421 oC, enquanto a temperatura do PLA está próxima a 355 oC. As temperaturas 

intermediárias a esses valores estão associadas à oxidação fracionada da molécula do poliéster. 

A curva da TG da BW10 em atmosferas inerte e oxidante (Figura 32) e do ECOVIO puro em 

atmosfera oxidante (Figura 33) mostram as diferenças de comportamento do material antes e 

depois do processamento.  O ECOVIO puro apresenta picos de degradação característicos em 

ambiente oxidante: água de coordenação em Tmáx= 143,68 oC, PLA em Tmáx= 360, 62 oC e 

PBAT em Tmáx= 388,37 oC (Figura 33). Após seu processamento e adição das cargas as 

temperaturas sofrem deslocamento e ocorre um aumento da estabilidade térmica do material. 

Na amostra BW10 é possível identificar a temperatura referente à agua de coordenação em 

Tmáx= 145,6 oC, PLA em Tmáx= 324,7 oC, PBAT em Tmáx= 412,25 oC e o CaCO3 em Tmáx= 

477,58 oC. 

 
Tabela 8 – Análises térmicas para as amostras comerciais (ar e N2) 

 Tonset (oC) Tmáx (oC) DTA 
 N2 ar N2 ar materiais N2 ar 

BW10 320 
385 

326 145,00 
326,60 

145,60 
325,72 

água  
PLA 

-357,00 
-421,00 

-355,74 
423,72 
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353,97 
412,25 

- 
- 

583,53 

361,40 
406,07 
447,56 
477,58 

- 

PLA 
PBAT 

- 
- 

calcita 

482,88 

BG10 

325 
 

 145,20 
338,96 
415,78 

- 
- 

- 
350,00 
405,18 
504,95 
543,88 

água  
PLA  

PBAT 
calcita 
calcita  

-116,00 
-338,90 
-415,18 

- 
- 

-422,00  
504,90 

B100L 

305 
 

304 142,07 
328.37 
385,76 

- 
- 

508,48 

145,00 
325,00 
383,90 
413,10  
444,00 
459,9 

água 
PLA 

 
PBAT 

 
 

349,00 
420,00 

505,50 

BG6 

319; 
358 

314; 
363 

149,14 
350,44 

- 
413,13 

- 

145,16 
358,39 
370,75 
404,30 
480,23 

água 
PLA 

 
PBAT 

-359,27 
-418,43 

 

382,23 
416,60 
482,80 

OXI 

  122,65 
- 
- 
- 
- 

489,90 

121,77 
393,70 
407,80 
413,78 
483,76 
485,00 

PEAD 
 
 
 
 

PEAD 

-125,30 
 
 
 
 

491,71 

-127,95 
-201,20 
233,90 
409,60 
418,40 
498,70 

Tonset ( temperatura inicial de degradação) 
Tmáx( temperatura máxima de degradação) 
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Figura 32 – Curva de TG/DTG para a amostra BW10  

 

 
Figura 33 – Curvas de TG/DTG para o ECOVIO  
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A ABNT (NBR 6502) define solo como “Material proveniente da decomposição das rochas 

pela ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não ter matéria orgânica” ou, 

simplesmente, produto da decomposição e desintegração da rocha pela ação de agentes 

atmosféricos. Dessa forma, a caracterização do solo permite entender possíveis variações nos 

resultados ocasionadas pelo solo durante o processo. 

A análise de biodegradabilidade pelo método de respirometria utilizou terra vegetal misturada à 

proporção de 1:1 com areia lavada como substrato. Segundo a literatura, a densidade do solo 

depende da natureza, das dimensões e da forma como se acham dispostas suas partículas. Em 

solos minerais os valores da densidade do solo oscilam de 1,1 g.cm-3 a 1,6 g.cm-3 e em solos 

orgânicos, a densidade é inferior (0,6 a 0,8 g.cm-3 ) (CARDOSO SANTANA, 2009). A análise 

do substrato forneceu valores de 0,562 g.cm-3 para a densidade global e 0,538 g.cm-3 para a 

densidade aparente, o que está de acordo com os solos orgânicos.  

Segundo a literatura, os valores do pH no solo pode variar de 3 a 10, com variações mais 

comuns em solos brasileiros entre 4,0 e 7,5 dessa forma, solos com pH abaixo de 7 são 

considerados ácidos e acima são alcalinos (CARDOSO SANTANA, 2009).  Os solos podem 

ser naturalmente ácidos devido à sua origem, ações humanas ou à processos de formação que 

favorecem a remoção de elementos básicos como K, Ca, Mg e Na. A alteração de alguns 

minerais pode tornar o solo ácido, o que diminui a ação de microrganismos presentes no mesmo 

(COSTA; AMORIM; BERNARDES, 2009). O substrato utilizado apresentou pH de 7,11, o 

que indica uma rapidez na biodegradação de contaminantes e permite afirmar uma neutralidade 

do mesmo. 

A curva de neutralização (Figura 34) permite calcular a quantidade de CaCO3 necessária para 

aumentar o pH do solo. Observa-se que as cinco variações nas concentrações do carbonato de 

cálcio alcançaram a perfeita neutralização do solo em questão. O aumento da concentração 

CaCO3 à solução auxilia na correção e neutralização do solo. O solo em questão não precisa de 

grandes concentrações de carbonato para a neutralização, representando um solo estável e 

favorável ao crescimento de microrganismos. 
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Figura 34 - Curva de neutralização da amostra do solo 

Os testes de respirometria foram realizados na amostra OXI e em duas das amostras 

biodegradáveis estudadas (BW10 e BG10) (Figura 35). As três amostras foram submetidas ao 

Respirômetro de Bartha (RB) pelo período de 9 semanas e ao serem retiradas do sistema foram 

pesadas e fotografadas. A amostra OXI perdeu 53% de sua massa, enquanto as amostras BW10 

e BG10 perderam 7% e 28% da massa, respectivamente (Figura 36). As mesmas amostras 

foram submetidas ao Respirômetro de Sturm (RS) por 123 dias e tiveram comportamento 

diferentes. As amostras BW10 e BG10 ficaram completamente fragmentadas e a amostra OXI 

perdeu menos de 10% de sua massa (Figura 37). 

 

 
Figura 35 - Imagem das amostras comerciais antes da biodegradação 

 

Figura 36 - Imagem das amostras comerciais após 9 semanas no RB 

BW10 BG10 OXI 
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Figura 37 - Imagem das amostras comerciais após 123 dias no RS. 

O teste de biodegradabilidade com o RS foi realizado com a adição de 100 mL de água livre de 

CO2 ao substrato, ao contrário do RB que foi utilizado considerando a umidade natural do 

ambiente. A amostra BW10 apresentou uma maior produção de CO2 tanto na RB quanto na RS. 

Relembrando as informações do FRX, 67% dos metais presentes na amostra BW10 são 

compostos por CaCO3 e a produção de CO2 da amostra em ambiente úmido (RS) é superior ao 

produzido em ambiente seco (RB). Os biopolímeros sofrem degradação por hidrólise e dessa 

forma seria razoável considerar que entrada de água no filme polimérico é facilitada pela 

característica hidrofílica do carbonato, considerando que o processo de biodegradação dos 

filmes aconteça em duas etapas, a primeira de fragmentação do filme e a segunda de 

assimilação da cadeia polimérica por parte dos micro-organismos, produzindo CO2 e H2O.  

Respirômetro de Sturm: A produção de CO2 reflete a capacidade dos micro-organismos 

degradarem os fragmentos do polímero gerados pela hidrólise. A amostra OXI apesar de não 

fragmentar apresentou produção de CO2 que indica o processo de assimilação da cadeia 

carbônica por parte dos micro-organismos. As amostras BW10 e BG10 fragmentaram 

completamente devido a hidrólise favorecida pelo excesso de umidade (Figura 37). Entretanto, 

a produção de CO2 da amostra BG10 (processo de assimilação) foi similar ao da amostra OXI 

(Figura 38). A amostra BW10 produziu valores superiores a 1000 mgCO2, enquanto a amostra 

BG10 produziu 600 mgCO2 e a amostra OXI chegou a 530 mgCO2 (Figura 38).  

A amostra OXI não sofreu hidrólise mas iniciou o processo assimilação por parte dos 

micro-organismos. A amostra BG10 apesar de completamente fragmentada apresentou 

produção de CO2 similar à amostra OXI. A análise FRX da amostra BG10 indicou 86% TiO2 

e12% de CaCO3. O TIO2 é um pró-degradante fotoativo que não interfere na hidrólise da 

mistura, dessa forma, em meio úmido, a amostra tem geração de CO2 próxima à amostra OXI e 

inferior à amostra BW10.    

BW10 BG10 OXI 
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Figura 38 - Curva de concentração de CO2 obtida no Respirômetro de Sturm das amostras 

BW10, BG10 e OXI  

Respirômetro de Bartha: A concentração de CO2 das amostras biodegradáveis é superior ao 

apresentado pela amostra OXI (Figura 39). A BW10 produziu aproximadamente 450 mg CO2, 

mas com perda de 7% em massa, enquanto a amostra BG10 perdeu 28% em massa e produção 

aproximada de 300 mgCO2, e a amostra OXI produziu 130 mgCO2 mas perdeu menos de 2% da 

massa.  

 
Figura 39 - Curva da concentração de CO2 obtida no Respirômetro de Bartha das amostras 

BW10, BG10 e OXI  
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Em resumo, a amostra BW10 apresentou maior capacidade de bioassimilação do material 

polimérico por parte dos microrganismos sem a necessidade da fragmentação, enquanto as 

amostras OXI e BG10, mesmo se fragmentando não obtiveram o mesmo resultado de 

bioassimilação.  

O processo de fragmentação do filme não é vantajoso por permitir a lixiviação dos polímeros 

junto com o sistema de drenagem, antes da completa digestão do mesmo. Bioassimilar sem 

fragmentar parece mais vantajoso em termos ambientais e, nesse caso, a presença do titânio não 

é interessante. Pode-se perceber que os materiais utilizados na fabricação das sacolas plásticas 

não atendem à norma de biodegradabilidade no período proposto pelos fabricantes, nem são 

adequados ao descarte em ambiente compostável, no caso dos biodegradáveis. 

 

5.2 - Caracterização do MO e do PMO 

5.2.1- GPC 

O peso molecular numérico médio (Mn) e o ponderal médio (Mw) do MO do PMO foram 

determinados por cromatografia com permeação em gel (GPC). O MO apresentou Mw igual a 

1.415g/mol e índice de polidispersão (Ip = Mw/Mn) de 1,05, que o caracteriza como um 

polímero vivo monodisperso. Os polímeros vivos monodispersos são os que apresentam índice 

de polidispersão entre 1,01 e 1,05, ou seja, apresentam cadeias do mesmo tamanho.  

O resultado do GPC de duas análises do PMO indicou a existência de uma mistura de 

compostos com pesos moleculares variados com valores superiores a 60.00 g.mol-1 (Figura 40). 

O índice de polidispersão do PMO é de 6,6 e está na faixa de polímeros com crescimento por 

mecanismo de polimerização em cadeia, com terminação por combinação. De acordo com a 

literatura, polímeros com peso molecular entre 10.000 e 50.000 g.mol-1 são, geralmente, 

suficientemente fortes para serem utilizados como materiais estruturais (ROGERS; LONG, 

2003).  
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Figura 40 – Distribuição de pesos molecular para o PMO  

5.2.2 - Solubilidade e Índices físico-químicos 

O MO e o PMO foram analisados quanto à solubilidade e utilizando os seguintes índices 

físico-químicos: índice de acidez, índice de iodo e índice de peróxidos. Esses índices podem ser 

entendidos como indicadores de polimerização (Tabela 9). 

O índice de acidez (Ia) indica o estado de conservação do óleo e é definido por miligramas de 

hidróxido de potássio necessário para neutralizar 1,0g de amostra. O índice de peróxido (Ip) 

indica a capacidade de oxidação da cadeia pela remoção do hidrogênio de um carbono entre as 

duplas ligações da cadeia principal (LUTZ, 2005; MELO, 2010). O índice de iodo (Ii) é usado 

para medir o grau de insaturação nas gorduras e óleos pela absorção de halogênios nas cadeias 

de ácido graxos. As duplas ligações reagem com o iodo, de modo que quanto maior o número 

de insaturações, maior o índice de iodo e pode ser expresso em centigramas de iodo absorvido 

por grama de amostra (LUTZ, 2005; MELO, 2010).  

A oxidação é um processo degradativo resultante da reação do oxigênio atmosférico com o 

ácido graxo insaturado. O índice de peróxidos identifica a capacidade de oxidação do óleo, 

sendo este um processo que pode provocar alterações na cor, sabor, textura e gerar toxicidade 

na material. A formação dos peróxidos acontece pela oxidação da cadeia durante a hidrólise dos 

triglicerídeos. Os peróxidos formados podem ser utilizados como indicadores de 

polimerização, porque a polimerização do óleo ocorre quando duas ou mais moléculas de AGs 

se combinam devido ao processo de oxidação e altas temperaturas. 



	 85	

O processo de termopolimerização provoca alterações na estrutura do óleo que podem levar à 

degradação por oxidação, hidrólise e polimerização. A hidrólise implica na quebra da cadeia 

dos triglicerídeos com a liberação dos AGs, monoglicerídeos, diglicerídeos e glicerol. O índice 

de acidez verifica o aumento da quantidade de hidrogênios livres no material devido à liberação 

dos AGs da hidrólise, como pode ser verificado para o PMO (Tabela 9).  

O Ii está relacionado quantitativamente às duplas ligações não conjugadas das cadeias 

carbônicas dos ácidos graxos. O processo de combinação das cadeias carbônicas por 

polimerização reduz a quantidade de duplas ligações, libera hidrogênios no meio e proporciona 

a formação de peróxidos.  

Em outras palavras, o Ia e o Ip indicaram que o MO sob a ação do micro-ondas sofreu hidrólise 

e polimerização causada pela oxidação dos AGs e o Ii confirma essa hipótese quantificando a 

redução do número de duplas ligações nas cadeias dos AGs.  

 

Tabela 9 - Características físico-químicas do óleo de Moringa oleifera e de seu polímero 
Propriedade Óleo   Polímero  

Solubilidade Hexano, tolueno e xileno Hexano, tolueno e xileno 

Índice de acidez  0,195 0,526 

Índice de iodo  47,80 24,80 

Índice de peróxidos  40,25 91 

  

5.2.3 - FTIR 

A comparação entre os espectros IV do MO e do PMO (Figura 41) mostra a polimerização 

térmica do óleo a partir da presença das bandas características do OH em ≈3474 cm-1que 

indicam a hidrólise dos triglicerídeos e do desaparecimento das bandas indicativas da presença 

de insaturação. 
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Figura 41 - Espectros IV do MO e do PMO 

O aquecimento de óleos vegetais provoca oxidação e hidrólise dos triglicerídeos para posterior 

isomerização segundo reação de Diels Alder. O processo de oxidação do triglicerídeo pode ser 

identificado na intensificação da banda em ≈1742 cm-1 o qual é relativo à carbonila de ésteres 

(C=O). A hidrólise do triglicerídeo é verificada pela intensificação da banda em ≈3474 cm-1, 

referente às hidroxilas (OH). Durante o processo de hidrólise foram liberados os ácidos graxos, 

mono e diglicerídeos, como citado anteriormente.  

A banda em ≈3004 cm-1 presente no espectro do MO é referente ao estiramento simétrico da 

dupla do =C-H de ácidos graxos como o ácido oleico. A redução ou desaparecimento desta 

banda de onda reforça a hipótese de isomerização dos ácidos carboxílicos após do processo de 

hidrólise. As bandas do MO presentes em 2927 cm-1 e ≈2853 cm-1 foram intensificados pela 

termopolimerização. As bandas em ≈2926 cm-1 e ≈2855 cm-1 do PMO e se referem ao 

estiramento C-H do CH2 alifático (ZAHIR et al., 2014), confirmando a abertura das duplas. A 

banda em ≈2364 cm-1 refere-se ao O-H quelato da ligação de hidrogênio intramolecular com 

C=O. No comprimento de onda ≈1640 cm-1, característico das duplas ligações das olefinas, não 

é encontrada nenhuma banda no PMO, indicando a abertura das duplas ligações. 

A banda em ≈1460 cm-1 presente no MO é referente à vibração de grupos (CH2)n, que podem 

ser representados pela combinação com a banda ≈720 cm-1, com n=3. A banda em ≈1383 cm-1 
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refere-se à flexão do C-H do dimetil de alcanos (CH3). As bandas ≈1241 cm-1 presentes tanto no 

óleo quanto no seu polímero referem-se à deformação axial media da C-O do éster, já as bandas 

em ≈1167 cm-1 referem-se ao estiramento C-O de ácidos graxos. A banda presente no MO em 

≈1641 cm-1 está relacionada à dupla ligação e a banda mostrada em ≈1167 cm-1 relacionada à 

carbonila da (C=O) e desaparecem no processo de polimerização térmica do MO. 

5.2.4 - XRD 

A análise de cristalinidade mostra um comportamento amorfo, apresentando um pico largo na 

região de 19o para o óleo antes (Figura 42) e depois da polimerização (Figura 43). O processo 

de termopolimerização aumenta a viscosidade do material, altera suas características 

físico-químicas, mas não altera sua cristalinidade. 

 

  
Figura 42 – Difratograma do MO  

 
Figura 43 – Difratograma do PMO  

 

5.2.5 - TG/DTA/DTG 

A análise termogravimétrica do MO em atmosfera inerte (Figura 44) apresenta temperatura 

inicial de degradação (Tonset) em torno de Tonset =370 oC e mostra que a degradação do material 

ocorre completamente em Tonset= 426 oC. Em atmosfera oxidante (Figura 45), o MO perde 

estabilidade térmica ao apresentar Tonset ≈ 280 oC e três estágios bem definidos de degradação. 

O primeiro estágio refere-se à degradação da dupla ligação do ácido oleico a Tonset= 338,96 oC 

(C18:1) o segundo estágio em Tonset= 429,02 oC refere-se à primeira etapa de degradação do 

ácido linolênico (C18:2) e o terceiro estágio em Tonset= 503,19 oC refere-se aos componentes 
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ainda não degradados do linolênico (18:3) (Figura 3) (NICOLAU; SAMIO; MARTINI, 2009; 

SANDER et al., 2012). 

 
Figura 44– Curvas de TG e de DTG do MO em atmosfera inerte. 

 
 

 
Figura 45– Curvas de TG e DTG do MO em atmosfera oxidante 
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O PMO apresentou Tonset em atmosfera inerte (Figura 46) similar à do MO, mas a TG térmica 

em atmosfera oxidante (Figura 487) mostrou o deslocamento da Tmáx= 427,26 oC para Tmáx= 

392,75 e Tmáx= 402,3 oC as quais são equivalentes aos diferentes pesos moleculares produzidos 

na polimerização.  

 
Figura 46– Curvas de TG e DTG do PMO em atmosfera inerte 

 

 
Figura 47– Curvas de TG e DTG do PMO atmosfera oxidante 
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A curva de DTA comparativa entre o MO e o PMO em ambas atmosferas (Figura 48) mostra 

comportamento endotérmico similar para o MO em atmosfera inerte com transição em 444,9 oC 

e do PMO com temperaturas de 420,19 oC (atmosfera oxidante) e 432,55 oC (atmosfera inerte). 

Entretanto, o aquecimento do óleo em atmosfera oxidante oxida os AGs convertendo-os em 

outros materiais ou mesmo degradando-o completamente. O ácido oleico muda de fase em 

343,38 oC, a primeira fase do linoleico muda em 436 oC e seus derivados menores em 497,89 oC. 

Em temperatura ambiente, tanto o óleo quanto o polímero parecem estáveis, o que permite sua 

conservação sem necessidade de refrigeração. 

 

 
Figura 48– Curvas de DTA para o PMO e MO  
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5.3- Caracterização dos filmes  

5.3.1 - Produção de filmes  

Filmes com MO 

Para a produção dos filmes compostos por MO e PE foram realizados 132 testes de proporções 

em massa, como explicado na metodologia, com variações de 2% a 30% de óleo. As amostras 

que apresentaram fragilidade extrema ou que não formavam filmes no casting ou mesmo que 

apresentassem algum comportamento não estruturado foram descartadas ao longo do estudo.  

As amostras pré-selecionadas foram submetidas à prensa com aquecimento e a exsudação do 

MO foi utilizado parâmetro de descarte. A Figura 49 apresenta algumas amostras com e sem o 

teste de prensagem a 135 oC. Embora as amostras tenham formado filme nessa temperatura, 

elas foram submetidas a nova prensagem com temperatura superior a 150 oC pelo tempo de 5 

minutos (Figura 50). 

 
Figura 49 - Testes de prensagem a quente (T= 
135 oC) para diferentes concentrações de 
MO/PMO e PEPB  

 
 

 
Figura 50 - Testes de reprensagem a quente 
(T=155 oC) para diferentes concentrações 
de MO/PMO e PEPB  

 

A Figura 51 mostra o filme obtido para a mistura PEPB após a prensagem a quente e as Figuras 

52 a 57 mostram os filmes obtidos pelas proporções com o MO de acordo com a Tabela 4. 
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Figura 51 - Amostra PEPB 

 
Figura 52 - Amostras MO15 e PMO15 
processo de secagem pós casting  

 

 
Figura 53 - Amostra M5-45-50 

 
Figura 54 - Amostra M10-40-50 

 

 
Figura 55 - Amostra M15-35-50 

 
Figura 56 - Amostra M20-40-40 

 
  

 
Figura 57 - Amostra M30-30-40 
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Filmes com PMO 

 

As amostras com PMO foram obtidas seguindo os mesmos princípios citados para o MO. 

Foram realizados 142 testes até que se chegasse às concentrações definidas para estudo. As 

imagens dos filmes utilizados para caracterização são apresentadas nas Figura 58 a 62.  

 

 

 
Figura 58 - Amostra P5-45-50 

 

 

 
Figura 59 - Amostra P10-40-50 

 

 
Figura 60 - Amostra P15-35-50 

 

 
Figura 61 - Amostra P20-40-40 

 
Figura 62 - Amostra P30-30-40 
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Pigmentação 

 

As amostras M15-35-50 (Figura 63) e P15-35-50 (Figura 64) foram pigmentadas com tinturas 

de cúrcuma e de urucum durante o processo casting e posteriormente caracterizadas.  

 

 
Figura 63 - Amostra M15-35-50 não pigmentada (3 e 4), pigmentada com urucum (5) e 

pigmentada com cúrcuma (6) 

 
Figura 64 - Amostra P15-35-50 não pigmentada (1), pigmentada com urucum (2), pigmentada 

com cúrcuma (3)  
 
 

5.3.2 - FITR 

O espectro IV das amostras de filmes produzidos com óleo de moringa (Figura 65) apresentou 

os comprimentos de onda característicos da hidrólise dos triglicerídeos em »3725 cm-1, 

atribuída aos estiramentos simétricos das ligações O-H. A banda fraca presente em »3004 cm-1 

é referente ao estiramento C-H relativo ao alceno proveniente de AG (ácido oleico) e refere-se 

ao estiramento do C-H das duplas ligações. O surgimento desse pico indica a interação do óleo 

com a mistura PEPB. 
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Os comprimentos de onda em »2923 cm-1 e »2852 cm-1 referem-se ao estiramento CH de CH2 

de alcanos que foi intensificado no PEPB com a presença do óleo (REDA; CARNEIRO, 2006; 

SANDER et al., 2012; SCHLEMMER; SALES; RESCK, 2010; VLACHA et al., 2016). A 

deformação axial da carbonila de ésteres é identificada na banda em »1744 cm-1, a qual tem sua 

intensidade aumentada na mistura do PEPB com o MO. A mistura do MO promoveu a 

intensificação da banda em »1462 referente à deformação angular assimétrica dos grupos 

(CH2)n, que associados à banda em »720 cm-1 (n=3) indicam longas cadeias alquidicas. A 

banda em »1359 cm-1 é um deslocamento da banda de absorção em  »1383 presente no MO, 

que  ganha intensidade nas misturas representando a deformação angular do CH3, referente à 

banda em »1160 cm-1 da ligação C-O de ésteres saturados (BRANDELERO; GROSSMANN; 

YAMASHITA, 2012).  

Os espectros de IV das amostras compostas com o PMO (Figura 66) apresentaram 

comprimentos de onda em »2923 cm-1 e »2852 e referem-se ao estiramento CH2 de alcanos. 

Em proporções em massa de 5% e 10% de PMO, a banda em »1710 cm-1 refere-se à carbonila 

de ácidos carboxílicos, indicando uma interação química do PMO com o PEPB.  

As concentrações de PMO superiores a 10% apresentaram a banda em »1744 cm-1 relativa à 

carbonila de ésteres. A banda em »1462 refere-se à deformação dos grupos (CH2)n (n=3) de 

alcanos, que associada à banda de absorção em »720 cm-1 (deformação angular assimétrica), 

caracteriza longas cadeias de hidrocarbonetos . A banda em »1359 cm-1 é fraca no PEPB e não 

existe no PMO, no entanto ganha intensidade nas misturas e se desloca para banda em »1370 

cm-1 devido à deformação angular do CH3. Algumas bandas apresentam-se mais intensamente 

nas amostras com 15% em massa de polímero ou concentração superior, como é o caso da 

banda em »1359 cm-1, que refere-se à deformação angular no plano O-H de álcoois, »1165 cm-1 

é referente à deformação axial e angular da ligação C-C(=O)-C,  »1101 cm-1 refere-se à 

deformação axial de C-O e a banda em »1017 cm-1 refere-se ao estiramento simétrico do grupo 

alquila dos éteres. 
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Figura 65 – Espectro de IV dos filmes produzidos com MO 
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Figura 66 - – Espectro de IV dos filmes produzidos com PMO 

 

Os espectros de IV das amostras M15-35-50 (M15) (Figura 67) e P15-35-50 (P15) (Figura 68) 

pigmentadas com cúrcuma (M15c e P15c) e urucum (M15u e P15u) diferiram das amostras sem 

pigmentação pelo alargamento da banda em »1710 cm-1 referente às carbonilas de ácido 

carboxílico da curcumina (Figura 6) e da bixina (urucum) (Figura 7). A banda em »1470cm-1 

foi intensificada nas amostras pigmentadas e refere-se à ligação C=C de alcenos dos pigmentos, 

e as bandas de absorção em »1270 cm-1, em »1097 cm-1 e em»1022 cm-1 referem-se ao 

estiramento da ligação C-O (ZIA et al., 2016a).  
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Os comprimentos de onda em »1180 cm-1 e »1160 cm-1 referem-se à banda de absorção da 

ligação C-O-C simétrico e assimétrico, respectivamente, enquanto a banda em »826 cm-1 

refere-se ao metileno terminal. A banda em »1359 cm-1  refere-se à deformação angular no 

plano da ligação O-H de álcoois, »1169 cm-1 é referente à deformação axial  da ligação 

C-C(=O)-C,  »1098 refere-se à deformação axial da ligação C-O e a banda em »1018 refere-se 

ao estiramento simétrico do grupo alquil dos éteres (RAHMALIA; FABRE; MOULOUNGUI, 

2015; VOLP; RENHE; STRINGUETA, 2009; ZHANG; ZHONG, 2013; ZIA et al., 2016a).  

 

 
Figura 67 - Espectro de IV de M15, M15u e M15c  

 
Figura 68 - Espectro de IV de P15, P15u e P15c 
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5.3.3 – XRD 

Filmes com MO 

Na Figura 69 são mostrados os difratogramas das amostras que compõem o filme PEPB. O 

difratograma do filme de PE apresentou um pico característico em 2ϴ=21,08o e um secundário 

em 2ϴ=23,7o como citado pela literatura (AGNELLI; MEI; MARCONDES, 2001; BICALHO; 

NOVACK; MELO, 2011b; MUNARO, 2007; SHAH et al., 2008; WEI et al., 2015). O filme PE 

a 2 ton sob e temperatura de 145oC apresentou no difratograma um leve deslocamento do pico 

principal para 2ϴ=21,48o e o segundo pico em 2ϴ=23,81o, confirmando os dados da literatura. 

O difratograma do PB é de uma sacola plástica 100% biodegradável depois de prensada a 2 ton 

e à 150 ⁰C. O pico bem definido em 2ϴ=29,67o é referente à presença do CaCO3 utilizado como 

carga na manufatura das sacolas. O filme PEPB apresenta morfologia similar à do PE, 

apresentando o pico caraterístico em 2ϴ=21,48o mas com um alargamento da base. 

 
Figura 69 -Difratogramas dos componentes do filme PEPB 

A amostra PEPB (Figura 70) apresentou pico característico em 2ϴ= 21.75o e um pico 

secundário em 2ϴ= 24.05o, ambos relacionados ao PE (AGNELLI; MEI; MARCONDES, 

2001; BICALHO; NOVACK; MELO, 2011b; MUNARO, 2007; SHAH et al., 2008; WEI et 

al., 2015). O aumento da largura da base do pico e a perda da cristalinidade são decorrentes da 

interação entre o material amorfo da sacola biodegradável e a fase amorfa do polietileno. 

A amostra M5-45-50 apresenta picos de base mais larga nas posições características do PE em 

2ϴ=21,5°, 2ϴ= 24,1°, com o surgimento de 2ϴ= 29° referente à calcita. Na amostra 

M10-40-50 houve o aumento da porcentagem de massa do MO e redução da massa do PE. O 

pico característico nessa mistura está na posição 2ϴ=22,3° com um pico preliminar de menor 
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intensidade na posição 2ϴ=20,1°. A amostra M15-35-50 apresenta um difratograma similar ao 

da amostra M10-40-50 e com o pico intenso em 2ϴ= 21,9 característicos da presença do PE. 

Nas amostras M20-40-40 e M30-30-40 (Figura 71) o perfil do difratograma não apresenta 

alterações significativas. Este comportamento é indicativo de que a adição MO não representa 

alteração significativa na cristalinidade do PEPB mesmo participando da fase amorfa da 

mistura. 

 
Figura 70 - Difratogramas das amostras produzidas com MO. 

 
 

 
Figura 71 - Difratogramas dos filmes M20-40-40 e M30-30-40 
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Filmes com PMO 

A Figura 72 mostra os difratogramas das misturas produzidas com o polímero do óleo. A 

amostra P5-45-50 apresenta a base ligeiramente mais larga que o PEPB, o que indicaria uma 

perda de cristalinidade. O pico principal do PEPB em 2ϴ=21,7º aparece duplicado nas posições 

2ϴ=22,3° e 2ϴ=22,9°e mantendo o pico secundário em 24º. Na amostra P10-40-50 o pico 

principal também apresentou-se dividido com menor definição em 2ϴ=21,9o (pico de maior 

intensidade) e 2ϴ=23,1o (menor intensidade). Na amostra P15-35-50 a o pico principal 

continua dividido e retoma a definição encontrada na amostra P5-45-50. As amostras 

P20-40-40 e P30-30-40 perderam o pico em dobra. 

A adição do PMO não provoca alargamento expressivo na base do difratograma do PEPB o que 

levaria a considerar uma leve perda de cristalinidade. Entretanto, a duplicação do pico principal 

indica a formação de uma nova morfologia ou estrutura formada pela interação entre o PMO e o 

PEPB. A hipótese de aumento da cristalinidade se explicaria pela formação dessa estrutura e 

poderá ser confirmada ou não pela micrografia. Os difratogramas para as amostras pigmentadas 

não apresentaram alterações na cristalinidade na presença dos pigmentos em relação à amostra 

não pigmentada. 

 

 
Figura 72 - Difratogramas das amostras compostas por %PMO%PE%PB  
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5.3.4 -  Análises térmicas 

Filmes MO-PE-PB 

 
As análises termogravimétricas (TG) dos filmes produzidos e de seus componentes 

separadamente mostraram que o PEPB tem um aumento da estabilidade térmica quando o MO 

é adicionado na mistura (Figura 73). As amostras com concentrações superiores a 20% em 

massa de MO apresentaram estabilidade térmica similar ao PEPB. As amostras com 

concentrações de óleo de 15% e 20% em massa apresentaram diferentes estágios de degradação 

e maior estabilidade térmica. 

A amostra M15-35-50 apresenta dois estágios de degradação. A temperatura inicial de 

degradação (Tonset) ocorreu a 124oC, com perda de 63% em massa no primeiro estágio e com 

uma perda de 31% em massa no segundo estágio de degradação (Tonset= 436oC). As curvas de 

TG mostraram que existe um limite de adição do MO ao PEPB que promove a estabilidade 

térmica da mistura. Esse limite pode ser, inclusive, percebido durante o processamento com 

pressão e temperatura, pois em concentração de 20% em massa e s superiores a essa, ocorre a 

exsudação do MO durante o processamento em chapa aquecida. 

 
Figura 73 - Curva de TG das amostras e misturas utilizando MO, PE e PB 
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A curva de DTG para o MO (Figura 74) permitiu identificar a presença do ácido linoleico 

através da temperatura máxima de degradação (Tmáx) em 390 oC. O PEPB apresentou a Tmáx= 

402,18oC referente ao PBAT, seguida de Tmáx=351.52 °C referente à fase cristalina do PLA, 

mas sem explicitar a degradação do PE ((AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; 

BALAKRISHNAN; HASSAN; WAHIT, 2010; DAVE; PATEL, 2013; LEVENEUR et al., 

2014; MITTAL; AKHTAR; MATSKO, 2015; ROSA et al., 2007; SANTONJA-BLASCO et 

al., 2007; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014).  

A amostra M15-35-50 apresentou a degradação dividida em quatro picos representados por 

Tmáx=377,8 °C devido ao PLA, Tmáx=390,17 °C devido ao ácido linoleico, Tmáx=432,55 °C 

devido ao PBAT e Tmáx=483,76 °C indicando a presença do PEBD. A adição de MO de 20% 

em massa indica um estágio principal dividido em dois picos, o primeiro em Tmáx=392,82 °C 

devido ao MO e o segundo em Tmáx=473,17 oC devido ao PEBD. No caso da amostra com 30% 

em massa de óleo, existe um pico único em 406,7 ⁰C indicativo do MO (Figura 74) (AL-ITRY; 

LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; BALAKRISHNAN; HASSAN; WAHIT, 2010; DAVE; 

PATEL, 2013; LEVENEUR et al., 2014; MITTAL; AKHTAR; MATSKO, 2015; ROSA et al., 

2007; SANTONJA-BLASCO et al., 2007; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014). 

Considerando a escolha da amostra M15-35-50 como a concentração ideal, a Figura 74 mostrou 

as comparações entre as DTGs das misturas com MO. A curva referente ao PEPB mostrou as 

Tmáx caraterísticas do PE em 126,18 oC; do PLA em 265,80 oC, do PBAT em 409,6 oC e do 

carbonato em 528o C. O MO apresentou Tmáx características de AG de maior insaturação como 

o ácido oleico e linoleico (C18:1) em 391,06oC e os secundários do linoleico (C18:2) em 

512,02 oC (AGUILERA et al., 2016; BRAMBILLA, 2013; MEKEWI et al., 2017; SANDER, 

2010; SANDER et al., 2012; WASKITOAJI; TRIWULANDARI; HARYONO, 2012).  

As amostras com 5% 10% e 15% foram observadas sobre papel absorvente durante 100 dias e 

não apresentaram exsudação por ação ambiental. A amostra M20-40-40 apresentou 

estabilidade térmica superior à amostra M15-35-50, mas exsudou durante o processamento. A 

amostra M30-30-40 reduziu a estabilidade e exsudou durante o processamento, portanto as 

amostras M30-30-40 e M20-40-40 foram descartadas. As três amostras restantes com 5%, 10% 

e 15% em massa de óleo diferenciam-se pelo crescente na estabilidade térmica com a adição do 

óleo, o que levou à escolha da amostra M15-35-50 como concentração ideal. 
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Figura 74 - Curvas de DTG das amostras com MO.	

Figura 75 apresenta as curvas da DTA, em atmosfera oxidante, da mistura PEPB em atmosfera 

oxidante, onde as mudanças de fase do PE foram identificadas nas temperaturas de fusão em 

126,18 oC e oxidação levemente deslocada para 499,65o C. A fase amorfa do PLA oxidou-se 

em 254,30 oC e sua fase cristalina associada ao PBAT foi oxidada no pico de 409,65 oC, e o 

carbonato presente na mistura oxidou em 528,79 oC. 

As curvas de DTA da amostra M15-35-50 mostraram a mudança de fase relaciona à fusão do 

PE em 126,18 oC e a oxidação da fase amorfa do PLA em 254,30 oC. O pico principal da 

mistura PEPB foi fracionado em 4 picos menores: o primeiro pico em 396,35 oC referente à 

oxidação devido à da interação do ácido oleico com o PBAT; o segundo em 436,08 refere-se à 

oxidação do ácido linoleico; o terceiro pico referente ao atraso na temperatura de oxidação da 

fase cristalina do PBAT na presença do MO para 484,65o C; e quarto pico referente ao PE que 
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apresenta oxidação em 499,65 oC (AGUILERA et al., 2016; AL-ITRY; LAMNAWAR; 

MAAZOUZ, 2012; BRANDELERO; GROSSMANN; YAMASHITA, 2012; FANG et al., 

2002; MEKEWI et al., 2017; SANDER et al., 2012; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014). A 

definição das temperaturas de oxidação dos componentes do filme em picos na amostra 

M15-35-50 indica a compatibilidade entre o óleo e os componentes da mistura PEPB.  

 

Figura 75 - Curvas de DTA das amostras MO, PEPB e M15-35-50. 
 

As informações do DRX e do FTIR indicaram que a parte amorfa dos polímeros estariam 

associadas à parte cristalina através da ação do óleo. Afirmar que a ação do MO seja 

compatibilizante depende dos resultados do teste de tração e da biodegradabilidade do filme. O 

agente plastificante confere flexibilidade ao material pelo incremento do volume livre do 

plástico, o qual permitiria uma maior ação de microrganismos no processo de biodegradação, 

por outro lado a ação plastificante reduz a resistência à tração. 

Filmes PMO-PE-PB 

A Figura 76 mostra as curvas de TG das amostras compostas pelas diferentes concentrações de 

PMO com o PEPB. A TG apresentada para o PMO na Figura 47 indicou perda de 13% em 

massa entre as temperaturas de 100°C até a temperatura Tonset=373,67 °C, com degradação 

completa a 465°C. O PEPB perde massa a partir de Tonset= 328 °C e apresenta-se 

completamente degradado em 470 °C (Figura 76). Os filmes poliméricos formados com o PMO 

apresentam Tonset similar ao PEPB mas encontram-se completamente degradados em 

temperaturas superiores a 500 oC. 
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Figura 76 – Curvas da TG das amostras  obtidas com PMO 

As curvas de DTG dos filmes com PMO são mostradas na Figura 77 e tem o objetivo de 

auxiliar na determinação do filme com composição adequada para continuidade do estudo. A 

temperatura máxima de degradação (Tmáx) do PEPB ocorreu aproximadamente a 400 oC. As 

Figura 46Figura 47 apresentaram as Tmáx do PMO em atmosferas inerte (Tmáx = 427,26 oC) e 

oxidante (Tmáx = 402,53 oC).  

 

Na amostra P15-35-50 as Tmáx sugerem interação entre os componentes das misturas. O estágio 

principal de degradação da amostra ocorre dividido em duas Tmáx sendo um referente ao PMO e 

a outro referente à interação entre a fase cristalina do PB com o PMO (Figura 77). A presença 

de um ombro na Tmáx = 340,73°C indica a interação entre a fase amorfa do PB com o PMO, pois 

o valor é inferior às temperaturas de degradação tanto do PMO quanto do PB. Raciocínio 

similar pode ser realizado para Tmáx = 482°C, afinal essa temperatura é inferior à Tmáx esperada 

para o PE e é superior ao esperado para o PMO, indicando a interação do PMO com a fase 

amorfa do PE. 

As amostras P20-40-40 e P30-30-40 exsudaram o PMO durante a prensagem, assim como 

ocorreu anteriormente para as amostras dopadas com o MO e apesar de apresentarem certa 

resistência térmica na mistura, elas não apresentam estabilidade e foram descartadas do estudo 

(Figura 77). 
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As amostras P20-40-40 e P30-30-40 exsudaram o PMO durante a prensagem, assim como 

ocorreu anteriormente para as amostras dopadas com o MO e apesar de apresentarem certa 

resistência térmica à mistura, elas não apresentam estabilidade e podem ser descartadas do 

estudo (Figura 77). 

 
Figura 77 - Curvas de DTG do PEPB e das amostras obtidas com PMO . 

 

A análise termogravimétrica indica as amostras P10-40-50 e P15-35-50 como amostras com 

melhor composição em massa para desenvolver os demais estudos. Um dos parâmetros de 

escolhas nas amostras é ter a maior concentração possível de derivados de moringa na mistura, 

mantendo as qualidades térmicas, mecânicas e de biodegradabilidade A maior concentração 

possível de PMO na mistura é considerado um dos parâmetros de escolha da amostra em 

estudo. Com base na análise termogravimétrica, a escolha da amostra P15-35-50 como a ideal 



	108	

para este estudo dá-se em virtude da melhor definição das Tmáx de degradação dos componentes 

da mistura (Figura 77), o que significa uma maior compatibilidade entre os mesmos. 

A curva de DTA da amostra P15-35-50 (Figura 78) mostra uma mudança de fase exotérmica 

em torno de 126°C para a amostra e para o PEPB que pode ser associada à temperatura de fusão 

do PE (AGUILERA et al., 2016; AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; 

BALAKRISHNAN; HASSAN; WAHIT, 2010; DA PORTO; DECORTI; NATOLINO, 2016; 

DAVE; PATEL, 2013; LEVENEUR et al., 2014; MELO; NOVACK; LEANDRO, 2011; 

MITTAL; AKHTAR; MATSKO, 2015; ROSA et al., 2007; SANTONJA-BLASCO et al., 

2007; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014). Na curva de DTA da amostra de PMO a variação 

exotérmica em 420°C está associada à oxidação do material, sendo esta temperatura é 

intermediaria entre os ácidos oleico e linoleico.  

O PB é composto pela mistura de dois polímeros biodegradáveis: PLA e PBAT, os quais 

aparecem bem definidos nas análises diferenciais de temperatura. No PEPB podem ser 

identificados três momentos de mudanças de fase, o primeiro em 254°C relacionado à oxidação 

do PLA, o segundo em 409,60°C relacionado à oxidação do PBAT e um ombro em 442, 27°C 

associando à interação do PBAT com o PE (Figura 78). A temperatura em 528,79°C na curva 

DTA do PEPB está relacionada à oxidação do carbonato presente na amostra (Figura 78) 

(AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012; BALAKRISHNAN; HASSAN; WAHIT, 

2010; DAVE; PATEL, 2013; LEVENEUR et al., 2014; MITTAL; AKHTAR; MATSKO, 

2015; ROSA et al., 2007; SANTONJA-BLASCO et al., 2007; SILVA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 

2014). A curva DTA da amostra P15-35-50 apresenta picos mais definidos que os apresentados 

nas amostras PEPB, o que indica maior organização das fases na mistura de polímeros e 

consequente maior interação entre os componentes. 

A avaliação da ação do PMO na mistura entre PE e PB é similar ao já citado para o MO em 

relação à ação ao comportamento compatibilizante do PMO. A ação plastificante ficaria clara 

caso tivesse ocorrido uma redução expressiva da temperatura de cristalização do material, o que 

não pode ser percebido nas análises térmicas apresentadas. Por outro lado, a amostra P15-35-50 

apresentam a curva de DTA melhor definida com ligeira estabilidade térmica ligeiramente 

superior ao M15-35-50 e maior interação entre os componentes da mistura como mostra a curva 

de DTA do PMO (Figura 78) em relação a curva de DTA do MO (Figura 75). As análises de 

tração e biodegradação permitirão completar a caracterização dos filmes e classificar MO e 

PMO como agente compatibilizante ou plastificante na mistura. 
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Figura 78 - Curva de DTA da amostra P15-35-50 em comparação ao PMO e ao PEPB.  
 

Pigmentos  

As curvas da TG das amostras M15-35-50 pigmentadas com cúrcuma (M15curcuma) e com 

urucum (M15urucum) mostraram que a pigmentação reduziu significativamente a estabilidade 

térmica da amostra não pigmentada (M15original) (Figura 79). As curvas de TG das amostras 

pigmentadas apresentaram 2 estágios de degradação bem definidos.  A Tonset da amostra 

M15original foi reduzida em 30 oC nas amostras pigmentadas e um segundo estágio de 

degradação surgiu em 300oC, sendo que a amostra M15curcuma apresentou menor resistência 

térmica. 

Tanto a curcumina quanto a bixina são componentes ricos em hidroxilas e carbonilas que 

podem ter sido as responsáveis pela redução da estabilidade térmica do filme devido a hidrólise 

durante o aquecimento (Figura 79). O que se pode inferir é que as tinturas reagiram com a parte 

amorfa do filme reduzindo a resistência térmica e deslocando os principais picos de degradação 

em até 70 oC. 
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Figura 79 - Curva de TG das amostras M15original, M15urucum e M15curcuma  

A curva da DTG das amostras M15urucum e M15curcuma mostraram um pico bem definido com 

Tmáx= 300 oC, que não existia na amostra original. A pigmentação provocou a perda das 

definições dos picos de degradação do MO15original em torno da temperatura de 450 oC, levando 

à formação de um pico de base larga (Tmáx= 410 oC) para a M15curcuma e um pico ainda mais 

largo para o M15urucum (Tmáx= 450 oC) (Figura 80).  

 
Figura 80 – Curvas de DTG das amostras de M15-35-50 pigmentadas e original 
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A pigmentação da amostra P15-35-50 com urucum (P15urucum) não promoveu impacto 

significativo na estabilidade térmica em relação à amostra não pigmentada (P15original) (Figura 

81). Por outro lado, a pigmentação com cúrcuma (P15curcum) provocou uma perda de 

estabilidade térmica similar à apresentada para M15original (Figura 79).  

 

 
Figura 81 - Curvas da TG das amostras P15original, P15urucum e P15curcuma 

 
 

A Figura 82 apresenta as curvas de DTG das amostras P15-35-50 pigmentadas. A amostra 

P15curcuma apresenta um pico definido em Tmáx= 300 oC referente à degradação dos carotenoides 

da curcumina, mostrando em seguida uma região de base larga com um ombro Tmáx= 370 oC 

referente ao PB e um ombro em Tmáx= 400 oC referente à interação do PBAT com o PE. A curva 

de DTG da amostra P15curcuma mostra também pico de menor intensidade em Tmáx= 460 oC 

referente a interação do PE com os demais componentes da mistura.  

 

A Figura 82 mostra que a curva de DTG da amostra P15urucum não apresentou a Tmáx= 300 oC 

característica da presença dos carotenoides da cúrcuma e do urucum e que pôde ser visualizada 

tanto nas curvas de DTG das amostras M15-35-50 pigmentadas (Figura 80) quanto na curva de 

DTG da amostra P15curcuma (Figura 82).  A ausência dessa Tmáx refletiu positivamente na 

manutenção da resistência térmica da amostra P15urucum (Figura 80). A curva de DTG da 

amostra P15urucum apresenta um pico de base larga com 2 ombros, sendo um em Tmáx=350 oC 
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referente ao PB e o outro em Tmáx= 400 oC referente à interação do PBAT com PE. Em seguida 

um pico bem definido é mostrado em Tmáx= 480 oC e se refere ao PE presente na mistura.  

Embora as Tmáx da amostra P15urucum indiquem boa compatibilidade entre o urucum e os 

componentes as misturas, o mesmo não pode ser afirmado em relação ao urucum com a amostra 

M15-35-50 e à cúrcuma com as amostras MO15-35-50 e P15-35-50. 

 

 
Figura 82 – Curvas da DTG das amostras de P15-35-50 pigmentadas e original 

 

Discussão comparativa  

 
A adição tanto do MO quanto do PMO promoveu o aumento da resistência térmica da mistura 

PEPB a partir de 400oC (Figura 83). A interação do MO com o PB pôde ser verificada nas 

temperaturas de transição características dos AGs presentes no MO e que aparecem na curva de 

DTA da amostra M15-35-50 (Figura 83). No caso do PMO as temperaturas de transição 

ocorrem em posições que indicam a interação com o PE e com o PB na amostra P15-35-50.   

Embora a curva de TG indique que as misturas com MO apresentem maior resistência térmica 

quando em temperaturas superiores a 400 oC, a curva de DTA mostra através da definição das 

temperaturas de transição uma melhor interação entre os componentes da mistura P15-35-50 

(Figura 83).   
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Figura 83 – Curvas de TG (A) e DTA (B) do PEPB, M15-35-50 e o P15-35-50 

A pigmentação das amostras com cúrcuma tem um impacto negativo na resistência térmica 

tanto das amostras constituídas por MO quanto nas constituídas por PMO (Figura 84). Embora 

o urucum tenha comportamento similar à cúrcuma quando em filmes compostos com o MO, os 

filmes com PMO não apresentaram alterações significativas no comportamento térmico da 

amostra. (Figura 84). Apesar disso, o uso da pigmentação ou não com urucum será definida pela 

informação conjunta com os testes de biodegradação 

 

 
 

Figura 84 – Curvas de TG das amostras pigmentadas com cúrcuma e urucum  
 

5.3.5 – MEV 

A amostra PEPB foi submetida ao MEV para que pudéssemos verificar as alterações de 

morfologia quando adicionado o MO. A Figura 85 mostra a imagem da superfície de um filme 

de PEPB em magnitude de aproximação equivalendo a 1kx, 10kx e 25 kx. Em 1kx não é 

A B 
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possível observar informações relevantes, mas a partir de 10 kx podemos perceber veios ou 

fissuras no filme que podem indicar fragilidade da estrutura. 

 
1kx (A)    10kx (B)    25kx (C) 

Figura 85  – Micrografias da amostra PEPB  

 

Filmes com MO 

Nas imagens em diferentes pontos do filme M15-35-50 a 1 Kx (Figura 86) não foram 

observadas as fissuras citadas para o filme PEPB mas há a formação de estruturas filamentosas 

que indicam flexibilidade da amostra e possível aumento de cristalinidade. Na micrografia a 2.5 

Kx de magnitude (Figura 87-A) não foi possível observar as linhas que indicam fragilidade da 

estrutura. Por outro lado, nas magnitudes de 200 x (Figura 87-B) e 500 x (Figura 87-C) 

aparecem os filamentos indicando flexibilidade do filme com a adição MO.  

 
(A)    (B)     (C) 

Figura 86  – Micrografia a 1 kx da amostra M15-35-50  
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2.5kx (A)    200x (B)    500x (C) 

Figura 87 – Micrografias (2.5 kx, 200 x e 500 x) da amostra M15-35-50  

Filmes com PMO 

Na Figura 88 são apresentadas as micrografias da amostra P15-35-50 em três diferentes pontos 

do filme. As áreas vistas com magnitudes de 700x e 1 kx mostram estruturas homogêneas e 

presença de filamentos. A área com magnitude de 885x refere-se ao canto da amostra que foi 

cortado e apresenta camadas filamentosas e sem fissuras. As três imagens indicam uma maior 

flexibilidade e, consequente, processabilidade da amostra em relação ao PEPB. 

 
Figura 88 – Micrografias (700x, 885x e 1kx) da amostra P15-35-50  

Pigmentos 

As Figura 89 a 94 mostraram as micrografias da amostra M15-35-50 sem tingimento (Figura 

89), P15-35-50 sem tingimento (Figura 92), e dessas amostras tingidas com cúrcuma (Figura 90 

e 93) e tingidas com urucum (Figura 91 e 94).  

 O EDS não indicou a existência de novos componentes nos filmes tingidos. Dessa forma, o 

MEV não mostrou alterações significativas causadas pelo tingimento com urucum ou cúrcuma. 
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Figura 89 – Micrografia da amostra M15-35-50  

 

 
Figura 90 – Micrografia da amostra M15cúrcuma 

 
Figura 91 – Micrografia da amostra M15urucum  

 
Figura 92 – Micrografia da amostra P15-35-50  
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Figura 93 – Micrografia da amostra P15cúrcuma 

 
Figura 94 – Micrografia da amostra P15urucum  

5.3.6 – Biodegradação  

Biodegradação em Respirômetro de Bartha  

M15-35-50 

A Figura 95 apresenta amostras de M15-35-50 sem pigmentação que foram colocadas em 

Respirômetros de Bartha (Figura 96) para a realização do teste de biodegradação. Os 

respirômetros foram alimentados com 0,6 g dessas amostras, as quais foram analisadas a cada 

48 horas durante 19 semanas. 

 
Figura 95 – Filmes de M15-35-50 utilizados para testes de biodegradação 
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Figura 96 - Respirômetros de Bartha para análise das amostras contendo M15-35-50 

 
Ao serem retiradas dos respirômetros, as amostras apresentaram aspecto opaco e áspero (Figura 

97), mas não fragmentaram apesar de apresentarem uma perda efetiva de massa de 22%. A 

Figura 98 apresenta a micrografia da amostrea M15-35-50 antes de passar pela biodegradação e 

a Figura 99 apresenta a micrografia das amostras M15-35-50 após a biodegradação. A amostra 

se apresenta com aspecto esponjoso, bem diferente do originalmente colocado do RB. 

 

 
Figura 97 – Amostras de M15-35-50 biodegradadas em Respirômetro de Bartha  

 

 
Figura 98 - Micrografia das amostras de M15-35-50, antes da biodegradação 
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Figura 99 - Micrografia das amostras M15-35-50 após 98 dias em respirometria de Bartha 

 

A amostra M15-35-50 liberou próximo a 90 mg de CO2 durante o teste respirométrico (Figura 

100), comprovando a ação de microrganismos no processo de assimilação do filme. As 

micrografias e a quantificação do CO2 comprovam a capacidade de biodegradação da amostra 

de M15-35-50. A assimilação da amostra sem fragmentação é uma importante característica do 

filme.  

 
Figura 100 – Quantificação da produção de CO2 liberada para a amostra M15-35-50 por 

Respirômetro de Bartha 
 

P15-35-50 

Amostras do filme P15-35-50 sem pigmentação e pigmentadas (Figura 101) foram submetidas 

à Respirometria de Bartha por 19 semanas. 
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Figura 101 - Filmes P15original, P15u e P15c antes dos testes de biodegradação 

 

 
Figura 102- Amostras M15original, M15u e M15c após Respirometria de Bartha 

 

Assim como o ocorrido com as amostras de M15-35-50 (Figura 102), a amostra de P15-35-50 

(Figura 103) apresentou aspecto áspero e descoloração Apesar das amostras não apresentarem 

fragmentação, a perda de massa registrada foi de 27%, similar ao encontrado no filme com 

adição de óleo. 

 

 
Figura 103- Amostras P15original, P15u e P15c após respirometria de Bartha 

 

A micrografia das amostras de P15-35-50 antes da biodegradação (Figura 104) e depois dela 

(Figura 105) indicam a diferença ocorrida na morfologia do filme, o que comprova a 

degradação das amostras. O aspecto filamentoso da amostra degradada indica a interação entre 

o polímero do óleo e os polímeros comerciais.  
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Figura 104 - Micrografia da amostra P15original anterior ao processo de biodegradação 

 
Figura 105 - Micrografia da amostra P15original em respirômetro de Bartha em 500x e 1kx 

O gráfico comparativo da quantificação de dióxido de carbono produzido na biodegradação das 

amostras com MO e PMO (Figura 106) corrobora a consideração de que esse último confira 

uma maior capacidade de biodegradação à mistura PEPB. 

 
Figura 106 - Quantificação de CO2 das amostras de M15-35-50 e P15-35-50  
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Pigmentos  

As amostras pigmentadas com cúrcuma e urucum (Figura 107) foram submetidas a ensaios de 

biodegradação utilizando Respirômetros de Bartha (Figura 96) por 19 semanas e ensaio livre 

por 6 meses (Figura 10).  

 
Figura 107 – Filmes pigmentados submetidos a testes de biodegradação 

 
O ensaio de respirometria de Bartha indicou que a amostra de M15-35-50 apresentou aspecto 

áspero e perdeu coloração. A amostra pigmentada com urucum perdeu 23% em massa, 

enquanto a amostra pigmentada com cúrcuma perdeu 19%.  Amostra não pigmentada perdeu 

24% em massa, o que indica que os pigmentos se comportaram como antioxidantes.  A 

micrografia mostra menor degradação das amostras pigmentadas com cúrcuma (Figura 108) 

em relação às pigmentadas com urucum (Figura 109).  

 

 
Figura 108 - Micrografia da respirometria de Bartha da amostra M15curcuma em 500x e 1000x 

 



	 123	

 
 Figura 109 – Micrografia da respirometria de Bartha da amostra M15urucum em 500x e 1000x 

A Figura 110 mostra o gráfico comparativo da massa de CO2 produzida em ensaio de RB das 

amostras M15-35-50 com e sem pigmentação. A amostra pigmentada com cúrcuma produziu 

56,44 mg de CO2, ao passo que a amostra pigmentada com urucum produziu 98,56 mg de CO2 

no mesmo período.  A pigmentação com urucum melhorou a capacidade de degradação da 

amostra enquanto a cúrcuma retraiu a biodegradação, provavelmente devido a sua propriedade 

bactericida.  

  
Figura 110 - Quantificação do CO2 para as amostras M15original, M15urucum e M15curcuma 
 

O ensaio de respirometria de Bartha indica que a amostra de P15-35-50 pigmentada com 

urucum (Figura 111) apresentou aspecto áspero, perda de coloração e perda de 20% em massa 

A amostra P15-35-50 pigmentada com cúrcuma apresentou aspecto áspero, não perdeu 

coloração e perdeu 22% da massa. A amostra P15-35-50 não pigmentada perdeu 27% em massa 

nesse mesmo ensaio.  
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Figura 111 - Amostras de P15original, P15urucum e P15curcuma após biodegradação em 

Respirômetro de Bartha 

A micrografia das amostras P15-35-50 pigmentadas (Figura 112 e Figura 113) indicaram a sua 

efetiva biodegradação em comparação à imagem da amostra não pigmentada (Figura 105). A 

amostra não pigmentada P15-35-50 apresentou-se filamentosa após a biodegradação, fato 

associado à compatibilidade da mistura e melhoria nas propriedades mecânicas do filme. As 

imagens pigmentadas com urucum (Figura 112) e com cúrcuma (Figura 113) não apresentam as 

fibras que poderiam favorecer mecanicamente a amostra e por esse motivo, corroboram os 

resultados dos testes de tração.  

 

 
Figura 112 - Imagens de micrografia da respirometria de Bartha da amostra P15urucum em 500x e 

1000x 
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Figura 113- Imagens de micrografia da respirometria de Bartha amostra P15curcuma em 500x e 

1000x 

As micrografias indicaram que a amostra pigmentada com urucum (Figura 112) apresentou 

melhor biodegradação em relação à pigmentada com cúrcuma (Figura 113). O gráfico 

comparativo da quantificação do CO2 produzido pelo ensaio de biodegradação com 

Respirômetro de Bartha (Figura 114) para o P15-35-50 com e sem pigmentação corrobora essa 

observação. Apesar de uma perda de massa próxima, a amostra pigmentada com cúrcuma 

produziu 80 mg de CO2, ao passo que a amostra pigmentada com urucum produziu 150,90 mg 

de CO2 no mesmo período. A pigmentação promoveu uma redução da capacidade de 

degradação do filme. 

 

 
Figura 114- Quantificação do CO2 liberado na biodegradação de amostras P15original, P15urucum 
e P15curcuma 
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Biodegradação em CLD   

M15-35-50 

As amostras de M15-35-50 (Figura 115) foram enterradas em células de solo compostável por 

seis meses com umidificação semanal de 100 mL de água comum e sem movimentação (Figura 

10). Ao serem retiradas, essas amostras perderam coloração e ficaram ásperas (Figura 116). A 

perda de massa foi próxima a 30%, ou seja, similar ao encontrado nas análises em sistema de 

respirometria. 

Embora a micrografia da biodegradação em CDL (Figura 117) não tenha mostrado aspecto 

esponjoso obtido com a respirometria RB, a imagem mostra deterioração da amostra em 

comparação à amostra original (Figura 98).  

 
Figura 115 - Amostras de M15original antes da biodegradação em CDL 

 
Figura 116 - Amostras MO15original após biodegradação em CDL 

 
Figura 117– Micrografia das amostras M15original após biodegradação em CDL 
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A amostra PB apresentou perda de massa de 7% no RB e 28% no RS, como mostrado na seção 

5.1.4. No teste em CLD, o PE apresentou perda de massa inferior a 1% e PB perda de 3%. Ao 

submeter a mistura PEPB à biodegradação em CLD, a amostra apresentou perda de massa 

próxima 9%. A amostra M15-35-50 apresentou ganho na capacidade de degradação em CLD 

por reduzir 30% do peso da amostra. 

P15-35-50 

Após o teste de biodegradação em CLD, a amostra P15-35-50 sem pigmentação apresentou 

aspecto áspero e opaco (Figura 118) e embora as amostras não apresentem fragmentação, a 

perda de massa foi de 51%. A biodegradação da amostra P15-35-50 é superior ao verificado na 

amostra M15-35-50.  

A micrografia (Figura 119) mostrou a efetiva degradação da amostra P15-35-50 pela 

eliminação completa dos filamentos vistos no ensaio RB (Figura 104). O efeito de degradação 

pode ser considerado superior ao obtido para M15-35-50 submetido às mesmas condições 

(Figura 117). 

 
Figura 118 - Amostras de P15original depois de 6 meses em célula de livre biodegradação 

 

 
Figura 119 -Imagens de micrografia da amostra P15original em teste livre de biodegradação 

em 500x e 1000x 

 

Pigmentos 
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O ensaio de biodegradação em CLD das amostras de M15-35-50 pigmentadas com cúrcuma e 

urucum (Figura 120) indicaram perdas de massa bastante próximas. A amostra M15urucum 

apresentou-se opaca, áspera, com uma perda de 38% em massa e não fragmentada. A amostra 

M15cúrcuma não perdeu a coloração amarelada, mas tornou-se áspera e perdeu 31% em massa 

mesmo sem a fragmentação. Esses valores são similares aos valores de perda de massa das 

amostras não pigmentadas. 

 
Figura 120 - Amostras de M15original depois de biodegradação livre 

As micrografias das amostras M15cúrcuma e M15urucum (Figura 121 e Figura 122) não 

apresentaram aspecto esponjoso com o observado na amostra M15-35-50 (Figura 99) mas 

indicaram o processo de degradação. A micrografia da amostra M15urucum (Figura 121) 

apresenta maior degradação que a micrografia da amostra M15cúrcuma (Figura 122).  

 
Figura 121 – Micrografia da amostra M15curcuma em 500x e 1000x 

 

 
Figura 122 - Micrografia da amostra M15urucum em 500x e 1000x 
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O ensaio de biodegradação em CLD realizado para as amostras P15cúrcuma e P15urucum (Figura 

123) indicou perda de coloração, aspecto áspero e perda de massa características. As amostras 

pigmentadas com cúrcuma perderam 50% da massa e as pigmentadas com urucum perderam 

57% da massa total, sem fragmentação. 

As micrografias das amostras pigmentadas com P15urucum (Figura 124) e P15cúrcuma (Figura 125) 

indicam a ocorrência do ataque de microrganismos que promove a biodegradação. Embora os 

padrões de degradação não sejam tão claros como nas amostras originais, a biodegradação das 

amostras é visível.  

 
Figura 123 - Amostras de P15original depois de biodegradação livre 

 
Figura 124 - Micrografia da amostra P15urucum em CDL (500x e 1000x) 

 
Figura 125 - Micrografia da amostra P15curcuma em CDL (500x e 1000x) 
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A adição tanto do MO quanto do PMO promoveu o aumento da capacidade de biodegradação 

das amostras PEPB. O RB apresentou valores de perda de massa entre 20 e 30% para todas as 

amostras testadas (Tabela 9), e valores diferenciados na produção de CO2 de cada amostra.  

Embora as amostras M15-35-50 e P15-35-5 não mostrem diferenças significativas nos valores 

de perda de massa quando comparados com as amostras com e sem pigmentação, a cúrcuma 

retardou a conversão da cadeia polimérica em CO2 e o urucum incrementou esse valor. 

Portanto, a pigmentação não tem influência na fase de fragmentação da amostra embora 

aparentemente interfira na bioassimilação do polímero. 

A Tabela 10 apresenta um resumo dos resultados de degradação em CDL e RB das amostras 

M15-35-50 e P15-35-50, com e sem pigmento. Segundo a tabela, a cúrcuma apresenta um 

comportamento antioxidante nas amostras ao retardar expressivamente a biodegradação em 

RB. As amostras P15-35-50 apresentam capacidade de biodegradação superior às amostras 

M15-35-50 mesmo que pigmentadas. Os testes de degradação mostraram que o urucum é um 

pigmento que incrementou a capacidade de biodegradação tanto do M15-35-50 quanto do 

P15-35-50. 

Tabela 10 - Perda de massa em análise comparativa de testes 
Amostra (0,6g) CDL RB 

 Perda de massa 
% 

Perda de massa 
% 

CO2 (mg) 

M15-35-50 33 24 86,76 
M15-35-50 cúrcuma 31 19 56,44 
M15-35-50 urucum 38 23 98,56 
P15-35-50 51 27 114,03 
P15-35-50curcuma 50 22 80,56 
P15-35-50 urucum 57 29 150,90 
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5.3.7 - Tração  

M15-35-50  

O ensaio de tração seguiu a Norma ASTM-S1708-13 utilizada na análise de filmes poliméricos. 

Foram realizados ensaios de tração nas amostras PEPB (Figura 126) e no filme M15-25-50 

(Figura 127). 

 
Figura 126- Amostras de PEPB submetidas ao ensaio de tração 

 

 
Figura 127 - Amostras de M15-35-50 submetidas ao ensaio de tração  

A Tabela 11 apresenta um resumo dos resultados dos ensaios mecânicos a serem apresentados 

para as amostras M15-35-50 e P15-35-50, com e sem pigmento. A adição do MO ou do PMO 

em PEPB não indicaram alteração do valor da tensão. A pigmentação com cúrcuma promoveu 

pequena perda da resistência mecânica enquanto o urucum reduziu significativamente o valor 

da tensão. Não ocorreu alterações significativas no elongamento das amostras de M15 e P15 

não pigmentadas em relação ao PEPB. No caso das amostras pigmentadas, apenas a amostra 

M15c apresentou o aumento expressivo do elongamento.  

O módulo de elasticidade proporciona uma medida da rigidez do filme e a redução da rigidez 

significa melhoria da ductilidade do material. A adição do MO reduziu em 70% o valor da 

rigidez do PEPB, enquanto o PMO reduziu em 50 % esse mesmo valor. A pigmentação com 

cúrcuma para M15 e P15 significou a perda de ductilidade enquanto a pigmentação com 

urucum significou um aumento na ductilidade de M15 e P15.  

Os gráficos tensão-deformação da amostra PEPB e do filme M15original são apresentados nas 

Figura 129. Embora o filme tenha apresentado redução significativa do valor de rigidez em 
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relação ao PEPB, os valores médios do alongamento e tensão máxima de escoamento não 

apresentaram alterações significativas (Tabela 11).  

Tabela 11 - Resultados de tensão máxima, elongamento e módulo de elasticidade. 
 Tensão máxima (Mpa) Elongamento (%) Elasticidade (MPa) 

PEPB 8,74 ± 1,8 23 ± 3 103,07 ± 

M15origina

l 
8,23 ± 1,1 22 ± 4 33,08 ± 12,3 

M15c 6,35 ± 2,4 40 ± 10 60 ± 15,2 
M15u 5,43 ± 1,4 14 ± 3 25 ± 10,3 
P15original 9,71 ± 2,1 17 ± 2 51,3 ± 15,7 
P15c 6,87 ± 1,8 14 ± 3 67 ± 22,8 
P15u 5,23 ± 1,2 15 ± 3 19,15 ± 8,4 

 

 
Figura 128- Gráfico de tensão vs 

deformação da amostra PEPB 

  
Figura 129- Gráfico de tensão vs deformação  
da amostra M15-35-50 

 

P15-35-50 

 

O ensaio de tração da amostra P15-35-50 (Figura 130) está apresentado de forma gráfica na 

Figura 131. De acordo com a Tabela 11, a adição do PMO permitiu a obtenção de um filme com 

resistência à tração superior em comparação ao PEPB e ao MO15original. O módulo de 

elasticidade médio é de 51 MPa, indicando a redução na rigidez em relação ao PEPB e um 

ganho de cristalinidade em relação ao M15-35-50. Considerando as propriedades mecânicas o 

uso do PMO apresenta-se mais vantajoso que o MO.  

Entretanto, a escolha da melhor mistura polimérica entre M15-35-50 e P15-35-50 deverá levar 

em conta a utilização do filme. Embora o filme P15-35-50 tenha apresentado maior resistência 

à tração, houve perda na capacidade de elongamento da amostra. As características de 
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plasticidade do M15-35-50 podem ser muito interessantes de acordo com o uso, como por 

exemplo, sacolas plásticas, pinos de golfe, material de escritório, pastas, etc. 

 
Figura 130 – Amostras de P15-35-50 submetidas ao ensaio de tração 

 

 
Figura 131 - Gráfico de tensão vs deformação do ensaio de tração da amostra P15-35-50 

 

Pigmentos  

O tingimento com cúrcuma proporcionou o aumento expressivo da rigidez do filme M15curcuma 

e consequente perda da tensão máxima de ruptura do material (Figura 132). Embora tenha 

mostrado um aumento na capacidade de deformação (elongamento) houve a queda expressiva 

na tensão ruptura (Tabela 11).  

A amostra M15urucum apresentou expressiva redução do valor do módulo de elasticidade, 

aumentando a plasticidade do filme (Tabela 11). Entretanto, o teste mostrou significativa 

redução na da resistência à tração e na capacidade de deformação (Figura 133) 

 
Figura 132 - Amostras de M15curcuma submetidas ao ensaio de tração  
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 Figura 133 - Amostras de M15urucum submetidas ao ensaio de tração 

 

A pigmentação do filme P15original apresentou comportamento similar ao apresentado para 

amostras de MO. As Figuras 133 e 134 mostram o aspecto das amostras P15curcuma e P15urucum  

após terem sido submetidas ao teste de tração. O teste de tração da amostra P15curcuma  mostrou 

redução nos valores de resistência à tração e na capacidade de deformação do filme . No caso da 

amostra P15urucum  os resultados de deformação, tração, e alongamento indicaram perda 

significativa das propriedades mecânicas do P15-35-50original (Figura 136). 

Dessa forma, a pigmentação das amostras com urucum e cúrcuma não apresentou vantagem nas 

propriedades mecânicas das amostras contendo tanto o MO quanto o PMO que justifiquem a 

defesa do seu uso.  
 

 
Figura 134 - Amostras de P15curcuma submetidas ao ensaio de tração  

 
 Figura 135 - Amostras de P15urucum submetidas ao ensaio de tração  
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Figura 136 – Gráficos de tensão por deformação para amostras pigmentadas de M15-35-50 e 
P15-35-50 

5.3.8 - Raman 

O Raman é uma análise complementar ao FTIR na caracterização das amostras pigmentadas de 

M15-35-50 corroborada pelas bandas dos grupamentos OH e C=O que evidenciam a presença 

do pigmento nas amostras (Figura 67). Por outro lado, o espectro Raman ajuda no 

reconhecimento da cristalinidade do material como um auxiliar às análises de difratometria de 

raio x.  

A Figura 137 mostra os espectros RAMAN entre a amostra M15-35-50 não pigmentada e as 

pigmentadas e nas bandas 1295 cm-1 e 1444 cm-1 podemos perceber que amostra pigmentada 

com cúrcuma apresenta um alargamento significativo da base, o que indica aumento da fase 

amorfa na estrutura do filme. No caso da pigmentação com urucum não há uma alteração muito 

significativa da cristalinidade da amostra, mas as bandas relacionadas aos grupamentos C-O 

tornam-se fracos. No caso das amostras P15-35-50 (Figura 138), a pigmentação de cúrcuma 

reduz a cristalinidade da amostra, mas não com a mesma intensidade percebida pra M15-35-50.  
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É possível ver na Figura 137 que a pigmentação utilizando a cúrcuma (M15curcuma) leva à maior 

alteração nos espectros obtidos que a pigmentação feita com urucum, sugerindo maior 

interação deste corante com a estrutura polimérica do filme. 

Nos espectros Raman obtidos para os filmes P15urucum (Figura 138) é possível ver as bandas 

características do carotenoide bixina bem definidas em 1532 cm-1 (n1 C=C), 1154 cm-1 (n2 C-C) 

e 1008 cm-1 (v3 C-CH3). Já para o filme pigmentado com cúrcuma, é possível identificar apenas 

as bandas referentes às vibrações C=C (1528 cm-1) e C-C (1167 cm-1) do carotenoide 

crocentina. O espectro Raman para o filme pigmentado com cúrcuma se mostra menos definido 

que aquele do filme pigmentado com urucum e o deslocamento da banda referente à vibração 

C=C é maior no filme com cúrcuma que no filme com urucum, em relação aos valores da 

literatura para os carotenoides (1525 cm-1 para o urucum e 1517 cm-1 para a cúrcuma) 

(CASTRO; OLIVEIRA, 2010). Estes dois fatos sugerem que a interação da cúrcuma com a 

cadeia polimérica é maior que a interação do urucum com a mesma cadeia. 

A cúrcuma e o urucum obtiveram bons resultados na coloração dos filmes e aparentemente não 

afetaram a flexibilidade da amostra. A interferência na cristalinidade da amostra pode ter 

consequências na resistência mecânica da amostra e na capacidade de biodegradação.  

O resultado da pigmentação dos filmes com cúrcuma e com urucum mostrou redução 

significativa da estabilidade térmica dos filmes compostos por óleo e polímero do óleo e o 

espectro RAMAN confirma a redução da cristalinidade das amostras pigmentadas. O pigmento 

de cúrcuma provoca severa perda de cristalinidade e resistência térmica para os filmes 

compostos com MO e PMO. Sua adição parece alterar o comportamento do derivado da M. 

oleifera que passa a ter ação plastificante. 

O pigmento de urucum apresenta perda de estabilidade térmica intermediária entre o filme 

(M15-35-50) pigmentado com cúrcuma e o sem pigmento algum, mas, por outro lado, não 

apresenta perda de estabilidade significativa quando pigmentando o filme P15-35-50. De 

acordo com o discutido em termos de pigmentação até agora, poder-se-ia considerar que o 

urucum apresenta ação plastificante para o filme composto por MO e por PMO. Após 

observação dos espectros Raman não foi erificada significativa perda de cristalinidade em 

ambos os pigmentos utilizados na mistura P15-35-50.  
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Figura 137 - Espectros Raman das amostras M15original, M15u e M15c 

 

 
Figura 138 - Espectros Raman das amostras P15original, P15u e P15c 

5.3.9 - Ângulo de contato 

O ângulo de contato permite avaliar a histerese do material, ou seja, capacidade da gota deslizar 

pelo material para fora de uma superfície. O efeito de histerese ocorre quando o líquido avança 
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sobre a superfície de contato. O avanço da gota pode levar a uma consideração equivocada de 

hidrofilicidade pois o avanço do líquido pode ocorrer devido a uma não homogeneidade da 

superfície ou uma não homogeneidade química em virtude da presença de contaminantes 

(LUZ; RIBEIRO; PANDOLFELLI, 2008).  

Os filmes utilizados no estudo receberam uma gota de água destilada para a determinação do 

parâmetro de molhabilidade. As gotas foram fotografadas no momento da deposição da água, 

em intervalos de 20 minutos depois e 40 minutos depois da deposição. As Figura 139 a 141  

representam o momento de deposição da gota nos filmes de M15-35-50 e P15-35-50 

pigmentados ou não. A gota nos filmes com e sem pigmentação apresentaram no momento da 

deposição da gota, ângulo de contato médio de 90 ± 3 graus, o que indica a hidrofobicidade dos 

filmes. O filme PEPB também foi considerado hidrofóbico por apresentar gota de 87º ± 3º.  

O efeito de histerese das gotas foi observado por 40 minutos e registrado em imagens a cada 20 

minutos. A presença de poros no filme é um dos fatores que explica o espalhamento da gota 

registrado em 20 minutos (Figura 140 e Figura 143). A alteração do formato da gota ocorre 

devido à infiltração do líquido nos poros do filme. A deformação da gota se estabilizou em 32 

minutos, registrada no tempo de 40 min (Figura 141 e Figura 144).   

O fenômeno da histerese é importante na avaliação do comportamento do filme durante o 

processo de biodegradação, pois um filme hidrofóbico sem histerese indicaria um material com 

menor capacidade de biodegradação por dificultar a ação de micro-organismos.  

 

 
Figura 139 – Teste do ângulo de contato para a amostras PEPB e M15 em t=0s 
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Figura 140 – Ângulo de contato para a amostra PEPB e as amostras M15-35-50 transcorridos 
20 minutos 

 
Figura 141 – Ângulo de contato para a amostra PEPB e as amostras M15-35-50 transcorridos 
40 minutos 

 
Figura 142 – Ângulo de contato para a amostra PEPB e as amostras P15-35-50 imediatamente 
após o deposito da gota 
 

 
Figura 143 – Ângulo de contato para a amostra PEPB e as amostras P15-35-50 

transcorridos 20 minutos 
 

 
Figura 144 – Ângulo de contato para a amostra PEPB e as amostras P15-35-50 

transcorridos 40 minutos  
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Capítulo 6 – Conclusões 

 
Os espectros de IV das amostras M15-35-50 e P15-35-50 mostraram que houve boa integração 

do MO e do PMO à mistura de PEPB, o que pode ser confirmado pelas as análises térmicas e os 

testes de tração. Os difratogramas de raio X não mostraram alterações significativas na 

cristalinidade das amostras M15-35-50 e P15-35-50 em relação ao PEPB. Entretanto, o 

difratograma da amostra P15-35-50 sugere a formação de uma estrutura derivada da interação 

do PMO com o PEPB. 

O filme M15-35-50 apresentou estabilidade térmica ligeiramente superior que o filme 

P15-35-50. Ambos os filmes iniciaram sua degradação na mesma temperatura, mas em um 

segundo momento, a temperatura onde ocorre a degradação do o filme M15-35-50 aumentou10 
oC em relação àquela do filme P15-35-50. O aumento da resistência térmica e o deslocamento 

das transições térmicas indicaram o comportamento plastificante do MO e compatibilizante do 

PMO. As análises de DTA e FTIR mostraram a melhor interação entre os componentes do 

filme P15-35-50, confirmando a hipótese de um comportamento compatibilizante para o PMO. 

Segundo os testes mecânicos, a adição do MO promoveu a melhora da plasticidade do PEPB 

sem alterações significativas na tensão. O filme P15-35-50 perdeu em plasticidade em relação 

ao M1515-35-50, mas apresentou maior resistência à tração. As micrografias da amostra 

P15-35-50 mostraram estruturas filamentosas que podem indicar uma maior interação do PMO 

com a mistura PEPB, corroborando os resultados de DRX e tração. 

Os filmes M15-35-50 e P15-35-50 foram pigmentados com tintura de cúrcuma e de urucum e 

as análises térmicas se apresentaram termicamente menos estáveis. Os testes de tração 

mostraram a perda de propriedades mecânicas quando os filmes M15-35-50 e P15-35-50 foram 

tingidos tanto com cúrcuma quanto com urucum. As análises espectroscópicas (Raman e FTIR) 

mostraram que houve uma boa interação entre os pigmentos e as cadeias poliméricas. A 

cúrcuma retardou o processo de biodegradação das amostras. Embora o urucum tenha 

melhorado a capacidade de biodegradação dos filmes, os pigmentos atrapalham o 

comportamento térmico e mecânico das amostras.  

A adição dos derivados de moringa na mistura PEPB melhorou significativamente a capacidade 

de degradação do filme. Os testes de histerese indicaram a presença de poros nas amostras que 

permitem a permeação superficial de líquido nas mesmas e favorecem a biodegradação.  Os 
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testes de biodegradação mostraram que o filme P15-35-50 apresentou maior capacidade de 

biodegradação que o filme M15-35-50.  

A análise dos resultados indicou que o PMO apresentou comportamento compatibilizante entre 

os polímeros componentes da mistura. A hipótese de compatibilidade do PMO com os 

polímeros PE e PB apresentada pelo difratograma foi confirmada pela presença de filamentos 

nas micrografias e pelo ganho em resistência mecânica. O efeito compatibilizante do PMO teve 

consequências positivas na capacidade de biodegradação do filme.  

As amostras não pigmentadas apresentaram resultados de tração similares ao PEPB o que 

indica que elas podem ser utilizadas na produção de sacolas de transporte ou materiais que 

sejam dessa forma solicitados. Apesar da pigmentação indicar a perda da capacidade de resistir 

à tração, os filmes ganharam em biodegradação. Esse resultado não inviabiliza o uso da 

pigmentação, mas direciona a aplicação do material produzido, ou seja, os filmes M15 e P15 

pigmentados podem ser utilizados na fabricação de produtos que não sejam solicitados em 

tração como por exemplos: cestos de lixo e utensílios de escritório. 

Os derivados de Moringa oleífera se mostraram como uma alternativa promissora aos 

plastificantes e compatibilizantes utilizados em misturas de polímeros imiscíveis. O MO 

apresenta comportamento plastificante com incremento positivo da capacidade de 

biodegradação. A polimerização do óleo com micro-ondas, sem catalisadores, produziu um 

PMO com características compatibilizantes que conferiu à mistura PEPB melhora nas 

características mecânicas e incrementou sensivelmente sua capacidade de biodegradação.  
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Capítulo 7 – Contribuições originais ao conhecimento  

 
• Uso de proporções significativas de óleo de Moringa oleifera na composição de um filme 

com propriedades similares aos polímeros comerciais. 

• Uso do polímero do óleo de moringa na composição de um filme propriedades similares 

aos polímeros comerciais e alta capacidade de biodegradação. 

Capítulo 8 – Relevância dos Resultados 

 
Os resultados indicaram que adição de óleos vegetais ricos em ácido oleico como é o caso do 

MO, em proporções significativas aumenta a capacidade de biodegradação da mistura de 

polímeros comerciais sem prejudicar as propriedades mecânicas do filme.  

Capítulo 9 – Sugestões para trabalhos futuros  

 

O presente trabalho deixa como sugestões: 

• Determinar uma utilidade prática para o filme com o óleo  

• Determinar uma utilidade prática para o filme com o polímero do óleo 

• Estudo sobre testes de toxicidade e uso em embalagens de alimentos 

• Estudo sobre pigmentação inorgânica  

• Estudo da formação de filmes com composição em outros polímeros comerciais como o 

polipropileno, poli(cloreto de vinila) e poliestireno.  
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