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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a ação de aditivos (antioxidantes primários e 

secundários) no processo de estabilização térmica da blenda poli(ácido 

láctico)/poli(butileno adipato-co-tereftalato) - PLA/PBAT usando um reômetro de torque 

como ferramenta prévia de avaliação do processo de estabilização. Os aditivos Irganox 

1010, Irganox 1076, Irganox B900, Irgafos 168 e o Flavonóide foram usados em duas 

concentrações, 0,3 e 0,5% em massa. A avaliação dos efeitos dos aditivos estabilizantes 

foi realizada por meio de monitoramento do torque durante mistura, medidas de massa 

molar, análises de infravermelho, turbidez e microscopia eletrônica de varredura das 

amostras após processamento. Realizou-se o monitoramento dos valores de torque da 

blenda pura e com adição de aditivos estabilizantes durante processamento por até 5 

minutos em um misturador interno do tipo “Mixer” sob rotação de 60 rpm e temperatura 

de 180 oC. Dentro de uma série de antioxidantes primários e secundários, verificou-se o 

uso de alguns desses aditivos conseguiram valores de torque superior ou semelhante ao 

da blenda pura em determinadas concentrações (Irganox 1076, Irganox B900 e Irgafos 

168). Medidas de massa molar mostraram que a blenda pura processada sofre um grande 

número de cisão de cadeias e que a maioria dos aditivos conseguiram ação estabilizante 

menos o flavonóide. Uma informação importante obtida por meio das análises de 

reometria de torque e massa molar é que um tempo maior de secagem evita fortemente 

as reações de hidrólise. Comparando-se os espectros de infravermelho da blenda pura e 

da blenda pura processada, nota-se que não aparecem nenhum novos picos relacionados 

ao processo degradativo. Através da análise de UV-Vis das soluções poliméricas 

verificou-se a presença de microestruturas poliméricas reticuladas em virtude das reações 

termo-oxidativas. Imagens obtidas por Microscopia Elletrônica de varredura (MEV), 

evidenciam a presença de duas fases distintas para a blenda pura processada, e o uso dos 

aditivos nas duas composições mostram uma diferenciação das fases muito menor que 

para blenda pura. Esses resultados indicam que existe a possibilidade do uso de aditivos 

comerciais usados para polímeros não-biodegradáveis em sistemas com polímeros 

biodegradáveis. 

  

Palavras-Chave:  Blenda PLA/PBAT, reometria de torque, termo-estabilização. 
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ABSTRACT  

 

 

This study aimed to evaluate the effects of additives (primary and secondary antioxidants) 

in thermal stabilization process of poly (lactic acid) / poly (butylene adipate-co-

terephthalate) - PLA / PBAT using a torque rheometer as a preliminary tool evaluation of 

the stabilization process. The additives Irganox 1010, Irganox 1076, Irganox B900, 

Irgafos 168, and a flavonoid were used in two concentrations, 0.3 and 0.5% w/w.  The 

assessment of the effects of stabilizing additives was carried out by monitoring the torque 

during mixing molar mass measurements, infrared analysis, turbidity and Scanning 

Electron Microscopy of the samples after processing. It carried out the monitoring of the 

pure blend torque values and addition of stabilizing additives during processing up to 5 

minutes in an internal mixer of the type "mixer" under rotation of 60 rpm and a 

temperature of 180 °C. Within a series of primary and secondary antioxidants, it was 

found that some of these additives failed torque values greater than or similar to the pure 

blend at certain concentrations (Irganox 1076, Irganox B900 and Irgafos 168). molar mass 

measurements showed that pure processed blend undergoes a large number of chain 

scission and most additives stabilizing action achieved unless the flavonoid. One 

important information obtained through analyzes of torque rheometry and molar mass 

that is higher drying time strongly prevents hydrolysis reactions. Comparing the infrared 

spectra of pure and pure blend blend processed, there is not the appearance of no new 

peak occurs due to the degradative process. By UV-Vis analysis of the polymer solutions 

we verified the presence of crosslinked polymer microstructures due to thermo-oxidative 

reactions. Images obtained by scanning Elletrônica Microscopy (SEM), one can observe 

the presence of two distinct phases for the pure blend processed, and the use of additives 

in both compositions show a much smaller difference of phases to blend pure. These 

results indicate the possibility of using commercial additives used for non-biodegradable 

polymers in systems using biodegradable polymers. 

 

Keywords: PLA/PBAT blend, torque rheometry, thermo-stabilization 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  
Em virtude do consumo de plásticos e da grande quantidade de resíduos gerados, 

a substituição dos polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis tem se 

mostrado promissora. As principais motivações para pesquisas na área de materiais 

biodegradáveis estão relacionadas diretamente às políticas de sustentabilidade, 

diminuição de impactos ambientais causados pelos processos de extração e refino 

utilizados para produção dos polímeros provenientes do petróleo, escassez de 

combustíveis fósseis e preservação do meio ambiente. Desse modo, os materiais 

plásticos biodegradáveis representam uma solução viável, pois aliam um ciclo de vida 

curto, quando devidamente destinados, a um processo atóxico de bioassimilação em 

solo. 

O poli(ácido lático) - PLA, é um polímero compostável e apresenta  

biodegradabilidade comprovada (NAMPOOTHIRI et. al., 2010). Outra vantagem está 

relacionada à produção do PLA, feita por microorganismos através da fermentação de 

açúcares de fontes de carboidratos como, milho e cana de açúcar. A rota comercial mais 

eficiente para sua fabricação é a polimerização por abertura de anel, catalisada por Sn 

(II) (LASPRILLA et.al, 2012).  

 No entanto, limitações em suas propriedades mecânicas a temperatura ambiente 

restringe seu uso. O PLA tem sido utilizado em conjunto com vários polímeros 

biodegradáveis, na forma de blendas, as quais são uma alternativa econômica à obtenção 

de novos materiais. Um dos polímeros mais estudados para formação de blenda com o 

PLA é o PBAT, poli (adipato-co-tereftalato de butileno) (SIGNORI et al., 2009) (AL- 

ITRY et. al., 2012). 

 O PBAT é produzido a partir de fonte fóssil, o petróleo, via síntese química. O 

potencial comercial do PBAT está relacionado ao seu fácil processamento e sua 

degradação completa em solo e em meio aquoso, e sob condições de compostagem 

aeróbicas e anaeróbicas. Além da sua biodegradabilidade, o PBAT tem se mostrado um 

bom material para aumentar a resistência mecânica e térmica do PLA (HERRERA et. 

a.l, 2012). O processo de obtenção da blenda PLA/PBAT mais comumente usado é 

extrusão reativa (RAQUEZ et. al., 2008). 

  



2 
 

 

Entre as várias aplicações da blenda PLA/PBAT têm-se embalagens plásticas, 

embalagens para cosméticos, embalagens para revistas, tubetes para germinação de 

sementes, entre outras. Contudo, ao mesmo tempo em que a estrutura química desses 

dois polímeros facilita o ataque de micro-organismos, esta também é extremamente 

sensível a altas temperaturas. 

Esta sensibilidade a altas temperaturas pode levar a sua degradação durante 

processamento, com diminuição de massa molar e, consequentemente, modificações em 

suas propriedades físicas e químicas. No caso dos polímeros não-biodegradáveis, os 

aditivos estabilizantes de processamento são bastante conhecidos, porém, para os 

polímeros biodegradáveis, pouco se tem estudado o processo de termo-estabilização 

(AMORIN et.al., 2014).  

 Este trabalho teve como objetivo principal avaliar alguns tipos de prováveis 

aditivos estabilizantes (antioxidantes primários e secundários) no processo de 

estabilização térmica da blenda PLA/PBAT usando um rêometro de torque como 

ferramenta prévia de avaliação do processo de estabilização, seguido de avaliações de 

massas molares, modificações em estrutura química (espectroscopia no infravermelho e 

no UV/Vis) e morfologia (Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV). 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

 Avaliar a inserção de aditivos antioxidantes (primários e secundários) no processo 

de estabilização térmica da blenda PLA/PBAT usando um rêometro de torque como 

ferramenta prévia de avaliação do processo de estabilização. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFÍCIOS 
 

 Monitorar os valores de torque da blenda pura e com adição de aditivos 

estabilizantes durante processamento por até 5 minutos em um misturador interno 

do tipo “Mixer”; 

 Estudar o efeito da variação da temperatura de processamento no mecanismo de 

estabilização da blenda com e sem a adição de aditivos através de monitoramento 

de torque e medidas de massa molar do material após término de processo; 

 Estudar as modificações químicas da blenda pura e com aditivos após serem 

submetidas ao processamento em misturador interno através da espectroscopia 

no infravermelho e no UV/Vis; 

 Avaliar as modificações morfológicas da blenda PLA/PBAT pura e com adição 

de aditivos após serem submetidas ao processamento em misturador interno 

através da Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 
 

A substituição dos polímeros convencionais pelos biodegradáveis começou a 

ganhar força somente a partir dos anos 80, pois até então não apresentavam 

propriedades adequadas quando comparadas aos polímeros não biodegradáveis 

(FECHINE, 2010). 

Atualmente, o uso dos plásticos, tais como o polietileno (PE), poliestireno (PS), 

policloreto de vinila (PVC) e polipropileno (PP) vêm crescendo continuamente. Esses 

materiais por serem mais leves, resistentes, produzidos a baixo custo e fáceis de 

processar, muitas vezes substituem o ferro, alumínio, outros metais e a madeira em 

muitas aplicações. Porém, no momento em que são descartados representam uma 
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ameaça ao meio ambiente, pois muitos deles levam mais de 100 anos para se degradar 

em condições naturais. Para minimizar estes problemas estão sendo estudadas 

alternativas como reciclagem de plásticos e a substituição dos plásticos convencionais 

por polímeros biodegradáveis (CORRADINI et al., 2007). 

Os polímeros biodegradáveis diferem dos não biodegradáveis por possuírem uma 

estrutura que permite que sejam degradados pela ação de micro-organismos, como 

bactérias, fungos e algas, gerando resíduos compatíveis com o meio ambiente 

(JACOB, 2006). 

Diante do exposto, e sabendo que existe uma necessidade da presença de 

aditivos de processamento para que os polímeros termoplásticos mantenham suas 

características ao serem transformados em produto e durante seu uso, fica claro que 

o estudo da escolha dos aditivos termoestabilizantes corretos para os polímeros 

biodegradáveis é também de extrema importância, semelhante ao que já existe para 

os polímeros ditos “convencionais”. Ou seja, as características individuais dos 

polímeros biodegradáveis devem ser mantidas após processamento e em sua vida útil, 

e sua biodegradabilidade e/ou perda de suas propriedades só devem ser ativadas no 

momento certo, após seu descarte em locais apropriados, principalmente em usinas 

de compostagem.    
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Figura 1 -  Estrutura química do PLA. 

Fonte: AL-ITRY et al., 2012. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

A seguir, a literatura relacionada ao presente tema é resumida. Inicialmente, 

são descritos os conceitos principais sobre o PLA (3.1) polímero que compõe a blenda 

em estudo e seu processo de polimerização (3.1.1). Na sequência, é feito um 

levantamento das propriedades do PLA (3.1.2). O item (3.2) compreende os conceitos 

do PBAT, outro componente da blenda. No item (3.3) apresenta-se uma visão geral sobre 

as blendas poliméricas dando ênfase à blenda em estudo comercialmente produzida pela 

BASF, com o nome de ECOVIO
®

. Trata-se de uma blenda 100% biodegradável e 

completamente compostável. Está proposto no item (3.4) os mecanismos gerais de 

degradação, seguido da estabilização de polímeros no item (3.6) e os mecanismos de 

degradação térmica do PLA e PBAT (3.6.1). 

 

3.1. Poli (ácido láctico) - PLA  

 

O poli (ácido láctico), cuja estrutura química está representada na Figura 1, é, 

dentre os polímeros biodegradáveis, o mais utilizado, pois encontra-se disponível 

comercialmente e apresenta características termoplásticas semelhantes a muitos 

polímeros consumidos em grande escala, podendo ser processado com o uso de técnicas 

de processamento usuais. 

É um poliéster termoplástico de estrutura alifática, linear, biodegradável, 

compostável, biocompatível, tendo também bastante importância pelo fato desse 

polímero ter sua origem oriunda de recursos renováveis como batata, cana de açúcar, 

milho entre outros (CARRASCO et al., 2010). Apresenta-se como uma alternativa 

sustentável em relação aos polímeros convencionais e a grande diferença está em seu 

tempo de degradação no meio ambiente, que é de seis semanas a dois anos. Este período 

é muito inferior ao período de degradação de polímeros convencionais (SINCLAIR, 

1996; GARLOTTA, 2001).  

A estrutura química do PLA está apresentada pela Figura 1. 
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Figura 2 - Rotas de síntese para obtenção do PLA. Fonte: SIMÕES, 2007 

Figura 3 - Configurações estéreos óticas do ácido láctico. Fonte: SÖDERGÅRD & STOLT, 2002. 

3.1.1. Polimerização do PLA 
 

Segundo Auras et al., (2004), podem ser usados três métodos para se obter PLA 

de alta massa molar (valores em torno de 100.000 g/mol):  

a) polimerização por condensação direta;  

b) condensação por desidratação azeotrópica;  

c) polimerização através da abertura de anel do lactídeo. 

Na Figura 2, estão representadas as rotas de síntese para obtenção de PLA. De um 

modo geral, resinas de PLA com alta massa molar disponíveis comercialmente são 

produzidos pela rota de polimerização de abertura do anel lactídeo. O lactídeo é um 

dímero cíclico derivado do ácido láctico. Devido à atividade do ácido láctico, o lactídeo 

é encontrado em três diferentes formas: L- lactídeo, D-lactídeo e D-L- lactídeo. 

(GARLOTTA, 2001; AURAS et al., 2004). 

 

 

 

 

  

  

  

 

      

 

Segundo SÖDERGÅRD & STOLT (2002), o ácido láctico pode ser encontrado 

em duas isomerias óticas diferentes chamadas de dextrógira (D) e a levógira (L). A 

diferença entre as isomerias pode ser observada na Figura 3. No entanto, com esse 

processo, o PLA produzido é considerado com baixa massa molar devendo passar por 

outras etapas para se obter uma maior massa molar. 
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Figura 4 - Configurações estéreos óticas dos lactídeos. Fonte: SÖDERGÅRD & STOLT,2002. 

Figura 5 - Polimerização do PLA por abertura de anel do lactídeo iniciada por um álcool. 

Fonte: GROOT et al., 2010. 

GARLOTA (2001), afirma que, para a obtenção do poli(ácido láctico) como uma 

massa molar mais alta pode-se partir de um polímero e despolimerizá-lo transformando 

assim em lactídeos , representados na Figura 4 . Partindo dos lactídeos a polimerização é 

feita por abertura do anel. Como pode-se observar na Figura 5 (GARLOTTA, 2001). 

O conjunto desses processos e etapas para obtenção do PLA pode ser visualizado 

esquematicamente na Figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 KUCHNIER (2015), relata que a polimerização por condensação direta é o 

método que apresenta menor custo, no entanto, este método torna difícil a obtenção de 

PLA de alta massa molar livre de solvente. Na polimerização por condensação, o ácido 

lático origina um polímero de baixa massa molar, vítreo e quebradiço. Através do método 

de condensação por desidratação azeotrópica pode-se obter PLA de alta massa molar sem 

o uso de extensores de cadeia ou adjuvantes. No processo é adicionado di-fenil éster com 

catalisador, o polímero é precipitado e posteriormente purificado. 

 
A polimerização por meio da abertura de anel do lactídeo é o método mais 

utilizado comercialmente para produzir PLA em larga escala e foi patenteado em 1992 

pela Cargill Dow LLC. O processo de polimerização é conduzido em temperaturas acima 

do ponto de fusão do lactídeo e abaixo da temperatura em que ocorre a degradação do 

PLA de alta massa molar (KUCHNIER, 2014). 
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3.1.2. Propriedades do PLA 
 

O PLA apresenta diversas propriedades semelhantes quando comparadas aos 

polímeros commodities (CARRASCO et al., 2010). Sendo comparado ao poli (tereftalato 

de etileno) (PET) em termos da sua resistência à tração e módulo de elasticidade, aliado 

a isso o mesmo possui propriedades biodegradáveis, entretanto, o PLA apresenta algumas 

desvantagens que limitam seu uso em aplicações em larga escala (ARRUDA, 2015). 

Sua baixa tenacidade na temperatura ambiente e sua baixa resistência do fundido, 

quando comparado aos polímeros convencionais, limitam sua aplicação em processos 

como extrusão de filme tubular, moldagem por sopro e formação de espuma, processos 

em que a estabilidade do fundido é uma característica importante (AL-ITRY, 2014). 

  Outras desvantagens que limitam sua aplicação são sua alta dureza, baixa 

resistência ao impacto, baixa temperatura de fusão, baixa estabilidade térmica, baixa taxa 

de cristalização, estreita janela de processamento, baixa viscosidade do fundido, baixa 

elasticidade do fundido e não possuir comportamento “strain hardening” (aumento da 

viscosidade com a deformação sob extensão) (ARRUDA, 2015). 

O poli(L-ácido láctico) possui uma temperatura de transição vítrea e uma 

temperatura de fusão de aproximadamente 55 °C e 175 °C, respectivamente. A 

temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão do PLA dependem da massa 

molar e da pureza óptica do polímero (GARLOTTA, 2001). 

O PLA apresenta uma estreita janela de processamento, devido à sua baixa 

estabilidade térmica, requerendo uma temperatura máxima de processamento em torno 

de 185°C a 190°C para que não ocorra uma degradação térmica (PILLA et al., 2009).  

 Já Arruda (2015), relata que a degradação térmica do PLA sob processamento 

ocorre predominantemente por cisão aleatória da cadeia principal e reação de 

despolimerização. A reação de degradação aleatória envolve a hidrólise, degradação 

oxidativa, eliminação cis, e transesterificação inter e intramolecular molecular (AL ITRY 

et al., 2012).  

Dependendo das condições de processamento, uma destas várias reações 

indesejadas é dominante, levando a mudanças nas propriedades físicas, tais como redução 

da viscosidade e elasticidade do fundido e perdas nas propriedades térmicas e mecânicas 

(PILLA et al., 2009).  

Segundo Pilla et al., (2009), a presença de impurezas, tais como, resíduos de 

catalisadores e monômeros aumentam a degradação térmica do PLA. Reações de 
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Figura 6 - Representação da estrutura química do PBAT. Fonte: XIÃO et al., 2009. 

despolimerização podem provocar uma alteração nas propriedades físicas, tais como 

redução da viscosidade e elasticidade do fundido, e redução nas propriedades mecânicas 

e térmicas do polímero. Como consequência desses processos de degradação, ocorre uma 

redução na massa molar do polímero em temperaturas a partir de 180 °C a 220 °C.  

O PLA apresenta a vantagem de poder ser processado usando técnicas e 

equipamentos convencionais. O processamento em larga escala pode ser feito por injeção, 

moldagem por sopro, termoformagem, extrusão e filmes (CARRASCO et al., 2010). 

 

3.2. Poli (butileno adipato-co-tereftalato) – PBAT 

 

 

O poli (butileno adipato-co-tereftalato) - PBAT é um copoliéster alifático-

aromático, biodegradável, compostável, fabricado pela BASF com o nome comercial de 

Ecoflex® produzido a partir de recursos derivados do petróleo (KUMAR et al., 2010). 

Como relatado por ARRUDA (2015), a obtenção do PBAT se dá pela 

policondensação de 1,4-butanodiol, ácido adípico e ácido tereftálico constituído por dois 

tipos de comonômeros, um segmento rígido BT (tereftalato de butileno) que consiste em 

monômeros de 1,4-butanodiol e ácido tereftálico, enquanto a seção BA flexível (adipato 

de butileno) consiste em monômeros de 1,4-butanodiol e ácido adípico. A Figura 6 mostra 

a representação da estrutura química do PBAT. 

 

  

  

 
  
 

 

Segundo KUCHNIER (2014), o potencial uso comercial do PBAT se deve a alta 

massa molar, estrutura com longas cadeias ramificadas, fácil processamento e 

propriedades mecânicas similares a do polietileno de baixa densidade (PEBD). O 

processamento do PBAT pode ser realizado em equipamentos convencionais que 

processam polímeros termoplásticos. 

SIEGENTHALER et al., (2011), demonstraram que a temperatura de 

processamento do PBAT deve ser muito bem controlada, pois o polímero apresenta 

termoestabilidade reduzida. Mudanças significativas na viscosidade não ocorrem até 

200°C, no entanto, significativas mudanças na viscosidade são observadas em 
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temperatura superiores a 230 °C. 
 

O PBAT é mais flexível e apresenta maior alongamento na ruptura quando 

comparado a outros poliésteres biodegradáveis como o PLA e poli (succinato de butileno) 

(PBS), tornando-o favorável ao uso em filmes no ramo da agricultura e embalagem de 

alimentos. O PBAT é comercializado na forma de filme para embalagem, filmes usados 

na agricultura, revestimento protetor hidrofóbico para embalagens de alimentos e como 

um componente para ser usado em blendas. Uma outra vantagem do PBAT é causar 

menos danos ecológicos no descarte, pois degrada-se dentro de algumas semanas, com o 

auxílio de enzimas (KUCHNIER, 2014). 

 

3.3. Blendas poliméricas 
 

Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), uma 

blenda polimérica é uma mistura macroscopicamente homogênea de duas ou mais 

espécies diferentes de polímeros. Existem vários processos para se realizar esta mistura. 

Entre os principais estão a mistura de materiais poliméricos na forma fluida a quente, 

método amplamente difundido na indústria, ou a dissolução dos componentes de uma 

blenda em um mesmo solvente que será evaporado posteriormente, técnica bastante usada 

em experimentos de menor escala. 

Para Ito et al., 2004, a maioria das blendas poliméricas são imiscíveis, porém 

são compatibilizadas para apresentar um melhor desempenho, pois as propriedades de 

uma blenda estão intimamente ligadas com a dispersão das fases e da aderência entre 

elas.  

Segundo PAOLI (2008), pode-se classificar as blendas em: completamente 

miscíveis, parcialmente miscíveis e imiscíveis. Como a miscibilidade está fortemente 

ligada à interação entre os componentes da blenda, ela também está relacionada com a 

interação ou não dos processos degradativos destes componentes. 

O conceito de morfologia para uma blenda polimérica, descreve a interação 

físico–química entre os componentes da mistura. Desse modo, as propriedades de uma 

blenda estão diretamente relacionadas à sua morfologia, que por sua vez, é determinada 

por fatores como: características reológicas, compatibilidade e miscibilidade dos 

componentes, condições de processamento e composição da mistura.  

A maioria dos polímeros são termodinamicamente imiscíveis, sua morfologia 

apresenta dispersão de gotas de um polímero em uma matriz de outro polímero, 
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apresentando duas fases distintas. Quando a miscibilidade entre os componentes da 

blenda é baixa, tem-se uma alta tensão interfacial, fragilizando a estrutura da blenda. Em 

virtude disto, os materiais que constituem a blenda precisam apresentar um certo grau de 

compatibilidade entre seus componentes.  

PAOLI (2008) explica que a degradação de blendas apresenta-se em uma 

variedade de interações que podem ocorrer entre seus componentes. Imagina-se  que cada 

um dos componentes da blenda estaria sofrendo reações de degradação independentes, 

sem que um afetasse o outro, mas isso não acontece na prática. 

Existe uma complexidade devido aos produtos de degradação de cada um dos 

componentes da blenda, uma vez que esses produtos poderão reagir entre si. Isso pode 

ser exemplificado quando um dos componentes da blenda atua como sensibilizador da 

degradação fotoquímica do outro, ou de forma contrária poderia funcionar como 

supressor do estado excitado do outro componente, da mesma forma poderia ocorrer no 

processo de aditivação da blenda, onde o mesmo pode migrar para um ou outro 

componente da blenda. (PAOLI, 2008), 

Para se conseguir melhorar as propriedades dos polímeros biodegradáveis, estão 

sendo desenvolvidos estudos na produção de blendas poliméricas biodegradáveis, a 

fim de se obter plásticos totalmente biodegradáveis com custos mais baixos e 

melhores propriedades, principalmente as mecânicas e térmicas (COELHO; 

ALMEIDA; VINHAS, 2008). 

Atualmente, grande parte das pesquisas em blendas poliméricas estão 

direcionadas ao desenvolvimento de blendas contendo polímeros biodegradáveis e na 

compreensão de como controlar a morfologia desses materiais (SADI, 2010).  

 

3.4. Blenda de poli (butileno adipato-co-tereftalato) / poli (ácido láctico) 
 

A blenda usada nesse trabalho é uma combinação do poli (butileno adípico-co-

tereftalato) e de poli (ácido láctico), numa proporção em massa de 55/45, 

respectivamente. Na composição, o poli (butileno adípico-co-tereftalato) é responsável 

por viabilizar o processamento e melhorar significativamente a funcionalidade das 

matérias-primas de fonte renovável. Essa blenda já é comercialmente vendida pela BASF 

com designação ECOVIO
®
. Trata-se de uma blenda 100% biodegradável e 

completamente compostável. 
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Figura 7 - Características do Ecoflex ®, do PLA e do Ecovio ®.  Fonte: (BASF, 2016). 

Para XIAO et al. (2009), as blendas de PLA/PBAT são caracterizadas como 

misturas de poliésteres cristalinos. A adição de PBAT acelera a taxa de cristalização do 

PLA, mas exerce pouco efeito sobre o grau final de cristalinidade do PLA. 
 

Ao considerar suas características complementares, a adição de PBAT ao PLA 

mostra-se uma boa alternativa para melhorar a fragilidade do PLA. Tanto PLA quanto 

PBAT são termoplásticos que podem ser processados usando métodos convencionais de 

processamento. Algumas características relacionadas às propriedades mecânicas são 

bastante distintas, o PLA é quebradiço, com baixa deformação à ruptura, já o PBAT é 

flexível e resistente, com alta deformação na ruptura (JIANG et al., 2006).  
 

Outra vantagem na preparação de blendas destes dois polímeros relaciona-se à 

biodegradação. WENG et al., (2013) estudaram o comportamento de biodegradação em 

solo do PLA e PBAT e da blenda com 60% de PLA e 40% de PBAT. Neste trabalho foi 

constatado que os materiais se degradam em solo. A degradação pode ser comprovada 

através da diminuição na quantidade de átomos de carbono e aumento da quantidade de 

átomo de oxigênio nas amostras durante a degradação. 

 

  3.5 Ecovio® 
 

Como já foi mencionado anteriormente essa blenda é produzida pela empresa 

BASF, o Ecovio
®

 é uma blenda polimérica comercial, obtida pelo processo de extrusão 

entre o poli (adipato de butileno-co-tereftalato de butileno) - PBAT (proveniente de fontes 

fósseis) e o poli (ácido láctico) – PLA, obtido a partir de fontes renováveis (BASF, 2016).
 

  

A Figura 7 apresenta uma ilustração das propriedades da blenda Ecovio
®

, em função das 

características de seus constituintes. 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



13 
 

 

Devido às propriedades mecânicas distintas entre o Ecoflex® e o PLA, é possível 

obter uma blenda com diferentes características mecânicas em função da proporção dos 

seus componentes.  

Comercialmente, a BASF oferece três grades distintos para o  Ecovio®  (BASF, 

2016):  
 

 Ecovio
®

 F Blend C2224 (com 45% de PLA) 

 Ecovio
®

 F Film C2203 (com 32% de PLA)  

 Ecovio
®

 F Film C2332 (com 18% de PLA) 

 

A Tabela 1 apresenta as principais propriedades mecânicas para os três “grades” do 

Ecovio
® 

fornecido pela BASF. 

 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas para os três “grades” do Ecovio ®. 

 

 Ecovio® Módulo de Resistência Alongamento Energia de falha 

 (grade) Elasticidade à Tração na ruptura (teste dyna) 

  (MPa) (MPa) % J/mm 

 C2224 520 - 750 27 - 35 250 – 320 38 

 C2203 280 - 840 30 - 39 330 – 430 42 

 C2332 180 - 300 15 - 30 420 – 480 55 
 
 

Fonte: (BASF, 2016). 

 

3.6  Degradação de polímeros 
 

Segundo RABELLO (2000), a definição mais abrangente e atual para o termo 

degradação é qualquer mudança indesejável nas propriedades de um sistema polimérico. 

O termo degradação polimérica, com respeito a materiais compostos de macromoléculas 

sintéticas, é utilizado para indicar mudanças nas propriedades físicas causadas por reações 

químicas envolvendo, na maioria das vezes, cisão na cadeia da macromolécula, seja na 

cadeia principal ou em cadeia lateral.  

Para SCHNABEL (1981) a definição de degradação polimérica diz respeito às 

alterações das propriedades físicas causadas não apenas por reações químicas, mas 

também por alterações físicas, envolvendo a destruição de estruturas altamente 
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ordenadas. Neste caso, não há cisões, apenas mudanças na organização dos átomos. A 

degradação de polímeros, nos dois casos, implica a deterioração na funcionalidade dos 

materiais poliméricos. 

De acordo com RABELLO (2000), os tipos de degradação podem ser classificados de 

acordo com a Tabela 2. 

Tabela 2 - Tipos de degradação 

Causas físicas 

 

Causas químicas 

Térmica 

 

Oxidação 

Mecânica 

 

Hidrólise 

Fotoquímica 

 

Ozonólise 

Radiação de alta energia 

 

      Acidólise, etc. 

 

Fonte: (RABELO, 2000). 

 

 

A degradação quase sempre ocorre simultaneamente por mais de um processo, 

como a degradação termo-hidrolítica, termo-oxidativa, foto-oxidativa, etc. Estes 

mecanismos ocorrem durante o processamento, estocagem e/ou durante o uso prático do 

produto moldado. Por exemplo, durante o processamento pode haver degradação térmica, 

mecânica e oxidativa, enquanto que durante exposição natural ocorrem foto-oxidação, 

termo-oxidação, hidrólise e ozonólise (RABELO, 2000). 

Como o presente projeto trata da degradação térmica da blenda PLA/PBAT, uma 

maior ênfase será dada a este tipo de processo degradativo.  

Para SCHNABEL (1981), a degradação térmica ocorre quando o polímero é 

exposto a temperaturas elevadas e sofre várias mudanças químicas e físicas, 

acompanhadas por descoloração, formação de gases e produtos líquidos. O processo 

ocorre devido a energia térmica adicionada ao sistema ser superior à energia das ligações 

intramoleculares do polímero. 

Na degradação térmica ocorrem rupturas das ligações químicas devido ao efeito 

da temperatura, isso na ausência de oxigênio, o que resulta na adição de energia térmica 

ao sistema superando a energia das ligações intramoleculares. A estabilidade térmica é 
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uma característica do polímero que depende diretamente dos grupos químicos presentes 

dos quais definem a energia de dissociação das ligações (RABELO, 2000). 

A habilidade de um polímero resistir à decomposição química em altas 

temperaturas é o que se denomina estabilidade térmica, a qual é uma característica do 

polímero e depende da natureza dos grupos químicos presentes que, por sua vez, definem 

as energias de ligação (SCHNABEL, 1981; TAGER, 1972). 

Para RABELO (2000), a degradação térmica raramente acontece durante a 

utilização dos produtos poliméricos, mas geralmente ocorre durante o processamento uma 

vez que se inicia a termo-oxidação. Geralmente, algumas impurezas como peróxidos ou 

hidroperóxidos, presentes como resíduos de síntese ou formados durante a estocagem, 

normalmente apresentam-se menos estáveis do que o polímero-base, o que inicia o 

processo degradativo via radicais livres.  

As contaminações geradas pelo processo de polimerização, ou seja, 

contaminações intrínsecas ao material, também podem ser pontos fracos onde irá se 

iniciar a degradação térmica. Isso ocorre principalmente nos polímeros que são obtidos 

por iniciação com peróxidos (ou tratados com peróxido para reduzir a polidispersão), não 

se pode descartar a possível presença de ligações peroxídicas (-O-O-) na cadeia, 

resultantes da sua incorporação à cadeia. Estas ligações são relativamente fracas, podendo 

se romper à temperatura ambiente, gerando radicais alcoxila R-O., que iniciarão todo o 

processo radicalar de propagação. 

RABELO (2000), relata que as formas de iniciação da degradação térmica podem 

ser processos unimoleculares que podem implicar em: cisão aleatória das cadeias, cisão 

aleatória de grupos laterais, ruptura de ligações fracas no meio da cadeia ou em grupos 

laterais ou ruptura de ligações em grupos reativos na extremidade da cadeia. Além dos 

processos unimoleculares ou seja, que envolvem somente a macromolécula 

(RABELO,2000). 

  Avalia-se que além dos processos unimoleculares, ou seja, que envolvem somente 

a macromolécula, podemos ter iniciação causada por processos biomoleculares, 

envolvendo outras moléculas presentes no polímero, como aditivos ou contaminações. 

Neste caso, trataremos destas reações como processos de degradação com iniciação 

química. Como discutido anteriormente, em qualquer um dos casos de quebra de ligações 

químicas homolíticas, provocadas por iniciação térmica, haverá a produção de radicais 

livres (RABELO,2000). 

Na presença de O2 ocorrerá a oxidação e, paralelamente à formação de radicais 
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livres, pode ocorrer a despolimerização Apesar da grande variedade de fenômenos 

envolvidos na degradação de polímeros, o processo em cadeia de oxidação, ou auto-

oxidação, é sem dúvida o mais importante, e pode ser iniciado por diversos meios, 

principalmente por altas temperaturas e por radiação ultravioleta. 

 O processo de oxidação ocorre por mecanismos de radical livre. É um processo 

auto-catalítico. Sabe-se que as ligações duplas na cadeia principal são mais ativas durante 

a oxidação do que as ligações duplas em cadeia lateral de grupos vinílicos. Por esta razão, 

os polímeros lineares estão mais sujeitos a degradação oxidativa (TAGER, 1972). 

Exemplos de reações que resultam em cisão da cadeia principal estão mostrados 

na figura 8. Nota-se que as reações implicam em grandes reduções nos tamanhos 

moleculares. 

     

                                Figura 8 - Mecanismo geral da oxidação.  Fonte: RABELO, 2000.  

  

As principais reações do processo oxidativo estão representadas na Figura 8, 

incluindo as etapas de iniciação, propagação, ramificação e terminação. 

A etapa de iniciação ocorre pela quebra homolítica, na cadeia principal ou não, de 

Iniciação:     

PH  P• + H• (a) 

Propagação:    

P• + O2   POO• (b) 

POO• + P’H  POOH + P’• (c) 

Ramificação:    

POOH  PO• + •OH (d) 

2POOH  POO• + PO• + H2O (e) 

PO• + PH      POH + P• (f) 

HO• + PH  P• + H2O  (g) 

Terminação:    

P• + P•    P-P (h) 

POO• + P•    P-O-O-P (i) 

POO• + POO• P-O-O-P + O2 (j) 
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ligações covalentes do polímero (PH) ou de impureza presente. O radical alquil obtido na 

iniciação (P•) reage rapidamente com o oxigênio formando um radical peróxil (POO•), 

que reage novamente com o polímero produzindo hidroperóxido (POOH) e outro radical 

alquil.  

Os hidroperóxidos se decompõem com facilidade (reações d e e) dando 

continuidade as reações oxidativas. As reações terminam com o acoplamento de dois 

radicais livres (reações h-j), porém ainda não gerando produtos realmente estáveis. Os 

únicos produtos estáveis das reações apresentadas são o POH (reação f) e o P-P (reação 

h) (RABELLO, 2000; SCHNABEL, 1981). 

Quanto às reações de degradação, surge a questão se os polímeros possuem locais 

preferenciais ou específicos para o ataque químico ou físico. Normalmente, espera-se que 

polímeros que possuem grupos funcionais sejam capazes de reagir preferencialmente com 

o agente de degradação. Esse tipo de ataque é relevante em polímeros que contêm 

pequenas porções de impurezas incorporadas quimicamente nas suas ramificações ou na 

cadeia principal. Porém, essa explicação não corresponde aos homopolímeros lineares, 

cuja degradação, na maioria das vezes, ocorre de forma aleatória; pois a probabilidade de 

um mero se envolver numa reação química é igual para todos os outros meros da cadeia. 

Portanto, processos com cisões não aleatórias na cadeia têm sido observados em 

homopolímeros lineares submetidos à forças mecânicas. Geralmente, processos com 

cisões aleatórias na cadeia são observados em degradação induzida por absorção de luz, 

por radiação de alta energia ou via ataque químico. Provavelmente, o maior problema 

referente aos processos degradativos não aleatórios, está associado às denominadas 

“ligações fracas”, que são ligações covalentes de estruturas facilmente suscetíveis à 

quebra (SCHNABEL, 1981). 

Muitos fatores podem influenciar na degradação do polímero. Estes podem ser: 

presença de comonômeros, presença de outros polímeros (blendas), estereoregularidade, 

morfologia, grau de cristalinidade, difusividade de gases e aditivos, tensões mecânicas, 

presença de contaminantes, etc (DE PAOLI, 2000). 
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3.7  Estabilização de Polímeros 
 
 

O uso de aditivos estabilizantes em polímeros não é recente pois a necessidade de 

estabilizar para prevenir a degradação é tão antiga quanto a descoberta destes materiais. 

Ao citar, por exemplo, a borracha natural, que é um dos materiais poliméricos conhecido 

há mais tempo, nota-se que os seus antioxidantes naturais foram isolados em 1971 (DE 

PAOLI ,2008). 

Durante o processamento ou uso final, os polímeros estão sempre sujeitos a 

processos de degradação (ataques físicos e/ou químicos), os quais causam alterações na 

estrutura molecular prejudicando suas propriedades. Desde que é inevitável não ocorrer 

processos degradativos, é normal que se faça uma estabilização do sistema polimérico, 

proporcionando uma maior vida útil ao artigo final. Estabilização, no sentido abrangente 

da palavra, consiste em preservar as propriedades iniciais dos polímeros quando expostos 

a diversos meio agressivos (TAGER, 1972).  

Geralmente, a estabilização polimérica pode ser realizada por intermédio de dois 

processos: modificação da estrutura polimérica, por copolimerização, ou introdução de 

aditivos estabilizadores, que é, sem dúvida, o método mais comum e versátil de 

estabilização (RABELLO, 2000).  

A estabilização pode ser feita em diferentes estágios pela adição de quantidade 

muito pequena de estabilizantes, os quais são classificados de acordo com sua forma de 

atuação. São eles: 

 Antioxidantes primários (seqüestradores de radicais),  

 Antioxidantes secundários (decompositores de hidroperóxidos), 

desativadores de metais, absorvedores de radiação ultravioleta (UV), 

bloqueadores de radiação ultravioleta (filtros UV), desativadores (ou 

supressores) de estados excitados (quenchers).  

Segundo DE PAOLI (2008), os estabilizantes podem atuar das seguintes formas: 

eliminando a etapa de iniciação por determinado período, retardando o início da 

degradação; ou consumindo os produtos da reação de iniciação, impedindo a propagação 

da degradação. 

Rabello (2000), afirma que a estabilização polimérica é acompanhada pela perda 

efetiva de estabilizantes. Essa perda pode ser tanto por consumo químico como por perda 
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física. Por isso, é necessário que os estabilizantes possuam certos requisitos como: ter 

estabilidade térmica e hidrolítica, resistir à extração, possuir baixa volatilidade e 

apresentar pouca tendência à migração. Cada tipo de estabilizante possui um mecanismo 

de ação. Por isso, para se estabilizar um sistema polimérico é indispensável o 

conhecimento do processo de degradação e o comportamento químico dos estabilizantes 

a serem utilizados. 

Dessa forma, surge a importância de estabilizar o sistema polimérico, ou seja, 

desenvolver um método que reduza a velocidade de sua degradação, aumentando a vida 

útil do polímero e preservando suas propriedades. A adição de estabilizantes é sem dúvida 

o método mais comum e versátil de estabilização (RABELLO, 2000).  

Uma grande vantagem é que eles são eficazes em quantidades mínimas, afetando 

pouco as outras propriedades do material. Porém, devido aos inúmeros estabilizantes 

comercialmente disponíveis e às interações antagônicas e sinérgicas, entre eles ou com 

outros tipos de aditivos, pode ser complicada a determinação da quantidade adequada do 

aditivo. Deve-se levar em consideração, também, aspectos como eficiência, custo e 

compatibilidade. Isso gera muitos experimentos a fim de se obter a escolha certa dos tipos 

e quantidades dos estabilizantes a serem utilizados principalmente quando tenta-se 

estabilizar polímeros biodegradáveis, com aditivos de polímeros convencionais. 

Dentre os antioxidantes usados no processamento da blenda polimérica em estudo, 

teve-se a presença de um antioxidante de origem natural a quercetina di-hidratada 

composto do grupo dos polifenóis naturais e seus análogos constituem um grupo 

heterogêneo de metabólitos secundários vegetais conhecidos por apresentar várias 

atividades biológicas. Estes compostos são classificados quimicamente em ácido 

fenólicos e análogos, estilbenos, flavonóides e um quarto grupo que inclui as cumarinas, 

lignanos e taninos (FRESCO et. al., 2006). 

A quercetina (QU) é o flavonóide polifenólico mais abundante na subclasse dos 

flavonóis e apresenta a propriedade de formar quelatos sendo, portanto, um potente agente 

antioxidante no combate de espécies reativas de oxigênio (INAL e KAHRAMAN, 2000). 
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3.7.1 Mecanismos de degradação térmica do PLA e PBAT 
 

Com o intuito de melhor compreender os mecanismos de termodegradação, serão 

detalhadas as reações de degradação do PLA e PBAT quando submetidos a altas 

temperaturas. 

 

              3.7.1.1 Poli(ácido láctico)- PLA 
 

 A instabilidade térmica do PLA a altas temperaturas durante o processo de 

extrusão tem sido amplamente investigada (AMAR et. al., 2005). Recentemente, alguns 

desenvolvimentos na modificação do PLA incluindo copolimerização, misturados com 

aditivos foram destacados para manter suas propriedades mecânicas e térmicas após 

processamento (AMAR et. al., 2005). Tem sido relatado que a degradação térmica do 

PLA pode ser predominantemente constituída por cisão aleatória da cadeia principal e da 

reação de despolimerização (AL-ITRY et al., 2012). 

 Al-Itry et al. (2012) evidenciaram que a reação de degradação do PLA pode 

envolver hidrólise aleatória, degradação oxidativa, cis-eliminação, reações de cisão 

intramolecular e intermolecular, bem como transesterificação. Dependendo das condições 

de processamento, uma destas várias reações indesejadas é dominante. Por exemplo, 

reações de trans-esterificação foram observadas como um mecanismo dominante de 

degradação do PLA a partir de temperaturas acima de 200 °C, conduzindo à formação de 

oligómeros cíclicos.  

 A degradação da massa fundida do PLA às temperaturas próximas a 180 °C 

mostra que a cisão da cadeia principal ocorre aleatoriamente. Também foi verificado que 

quase todos os grupos terminais, resíduos de catalisadores, monômeros residuais e outras 

impurezas contribuem para a degradação térmica de PLA (AL-ITRY et al., 2012). 

 Al-Itry et al., (2012), afirmam que a consequência da degradação é a redução 

da massa molar que pode ocorrer, principalmente, entre as temperaturas de 180 a 220 °C. 

Está provado que a modificação do polímero para obter estruturas longas e ramificadas 

usando extensores de cadeia é uma abordagem eficiente para controlar a degradação do 

PLA.  

 Dependendo do ponto da cadeia principal em que ocorre as reações de 

degradação não-radicalares, o produto final pode ser um molécula lactideo   ( Esquema 

2a ), um anel com duas unidades de repetição e oligômeros ( Esquema 2b ) ou acetaldeído 

e geração de monóxido de carbono ( Esquema 2c). Como pode ser visto no Esquema 2, 
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todos estes reações conduzem a uma redução da massa molar. Os autores disseram que 

as reações não-radicalares só ocorrem à temperatura acima 270 °C (KOPINKE et 

al.1996).  
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                   Figura 9 - Reações não-radicalares de degradação do PLA. Fonte: Amorin et. al., 2014. 

 
 Mesmo que a temperatura utilizada seja inferior a 270 °C, as reações radicalares 

devem ser consideradas, devido ao elevado nível de cisalhamento e à presença de 

oxigênio no interior da extrusora (Figura 9). O alto nível de cisalhamento leva à 

diminuição da energia de ligação carbono-oxigênio e a cisão homolítica pode ocorrer na 

cadeia principal do PLA (Ver seção 3a da Figura 10).  

 

 

 



22 
 

 

              

CH    C    O    CH    C    O   CH    C    O   

CH3 CH3 CH3O O O

CH    C    O    CH   +   CO2    

CH3 CH3O

CH    C    O   

CH3 O

.

CH    C    O   +   CH    C    O   CH    C    O   

CH3 CH3 CH3O O O

CH    C    O   

CH3 O . .

CH3CHO   +  3b1

3a Scission

3a3

Lactide or ring oligomer
                   +
                  3a2

3a1 3a2

CH    C    O    CH    C    O   CH    C    O   

CH3 CH3 CH3O O O

CH    C    O   

CH3 O

3b Scission

CH    C    O   CH    C   +   O   CH   C   O   CH   C   O 

CH3 CH3O O

CH    C    O   

CH3 O

..
3b1

CH3 O CH3 O

3b2

Lactide or ring oligomer
                   +
                  3b2

Lactide or ring oligomer
                   +
                  3b1

CH3CH=C=O

      +  3a1

CO + CH3CHO

        + 3b1

 

 

      Figura 10 - Reações radicalares de decomposição do PLA. Fonte: AMORIN et. al., 2014.             
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As reações radicalares propostas para termodegradação do PLA apresentadas na 

Figura 9 não levam em consideração a presença de oxigênio, e radicais peroxil não podem 

ser gerados. Amorin et al. (2014) propuseram uma série de reações radicalares de 

decomposição do PLA na presença de oxigênio (Figura 10). Essas reações mostram os 

macroradicais peroxila (4a e 4c) gerados na presença de oxigénio em temperaturas 

superiores à temperatura de fusão. Estes radicais podem reagir com a macromolécula 

(PH) e hidroperóxidos são formados (4b e 4d). De acordo com a etapa 4e da Figura 11, a 

decomposição dos hidroperóxidos leva-se à formação de novos radicais livres que podem 

causar cisão de cadeias ou reticulação. 
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                                    Figura 11 - Hidroperóxidos formados durante a termo-oxidação do PLA. 

 

Estabilizantes que atuam diretamente sobre a desativação dos radicais livres são 

chamados "estabilizantes primários" e aqueles que atuam na desativação ou 

decomposição de hidroperóxidos são chamados de “estabilizantes secundários". O 

antioxidante primário propicia a captura de  seus hidrogénios pelos radicais livres gerados 

na termodegradação, formando um radical livre na molécula do aditivo (X•) (12a e 12b). 

Este radical X• tem pouca reatividade, com um forte impedimento estérico ou um baixo 

coeficiente de difusão. Esse novo radical é facilmente desativado por meio de 

reestruturação da estrutura química e liberação de energia térmica. Exemplos desses 

aditivos são os produtos comerciais Irganox 1010 e 1076 utilizada neste trabalho. 
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Figura 12 - Mecanismos de estabilização primária (a, b) e antioxidante secundário (c). 

   

Estabilizantes secundários atuam na transformação dos hidroperóxidos em 

produtos não-radicalares menos reativos (Figura 12 c). Irgafos 168 é um exemplo para o 

antioxidante secundário.  

A partir do exposto, durante o processo de extrusão do PLA, dois tipos de reacções 

de degradação podem ocorrer, radicalares e não radicalares. Espera-se que a presença dos 

aditivos possa impedir a diminuição da massa molar do PLA, quando expostos a 

temperatura de fusão e cisalhamento; no entanto, eles só podem evitar as  cisões de cadeia 

geradas pelas reações radicalares. 

As pesquisas feitas por Amorin et. al. (2014), a partir das análises de MFI, SEC, 

e  FTIR mostraram que os melhores desempenhos para estabilização térmica do PLA são 

atribuídos a Irganox 1010 e B 900. Um bom desempenho de estabilizadores está ligado a 

várias coisas: concentração, compatibilidade do polímero, e difusividade. O último está 

correlacionado com o peso molecular dos estabilizadores. As análises mostraram que o 

mecanismo  de degradação é regido principalmente por reações de cisão de cadeias. 

Análises de FTIR confirmaram os resultados da SEC e mostraram que o efeito sinérgico 

de antioxidantes primários e secundários é uma forma adequada para termoestabilizar o 

PLA (AMORIN et. al., 2014). O peso molecular dos aditivos foi muito importante para 

atingir termostabilização do PLA. No entanto, o efeito de estabilização pode ter sido 

suprimida pela presença de reações não radicalares que ocorreram durante a exposição do 

PLA em temperaturas elevadas e cisalhamento. 
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3.7.1.2 PBAT 
 

 

No caso de poliésteres, vários mecanismos de degradação podem acontecer, 

dependendo das condições de processamento. A hidrólise da ligação éster do PBAT 

ocorre de forma aleatória no polímero e essa pode ser uma grande fonte de diminuição de 

massa molar do polímero quando processado sem uma prévia secagem. A taxa de tal 

mecanismo depende da concentração de água, do resíduo de catalisador, da morfologia 

polímero e da temperatura (SIGNORI, 2009).  

O estudo feito por Al Itry et al., (2012) investigou a estabilidade térmica do PLA 

e PBAT e suas blendas em temperaturas acima das comumente usadas em seus 

processamentos (180,190 e 200 °C) e/ou com maior tempo de residência (mais do que 3 

minutos). Verificou-se redução da viscosidade com o aumento da temperatura e que 

atmosfera isenta de oxigênio impede as reações de degradação.  

Apesar de haver vários trabalhos relacionados às blendas de PLA/PBAT,estudos 

relacionados à utilização de aditivos estabilizantes no processamento de polímeros 

biodegradáveis tem sido pouco abordado. A incorporação destes aditivos mostraram-se 

promissoras como forma de melhorar a termoestabilidade dessa blenda. 

A Figura 13a apresenta o mecanismo de degradação hidrolítica do PBAT. Esse 

tipo de reação leva a diminuição de massa molar e geração de grupos terminais –OH e –

COOH. Reações de cisão podem acontecer em diversas ligações na cadeia principal do 

PBAT, como pode ser verificado na Figura 13b (linhas vermelhas). Essas cisões ocorrem 

por cisão homolítica seguidas ou não com reações de oxidação (presença de oxigênio). 

Outro tipo de reação de degradação que o PBAT pode sofrer é a de transferência de 

hidrogênio, que também acarreta na redução de massa molar (Figura 13c). 
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                 Figura 13 - Proposta do mecanismo de degradação do PBAT. (AL-ITRY et al., 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Este capítulo apresenta os materiais utilizados neste estudo, bem como, as 

metodologias adotadas, tanto para os ensaios de termodegradação das amostras como para 

a caracterização dos materiais obtidos. 

 

4.1 Materiais 
 

4.1.1 ECOVIO
®

 

 

Amostras foram preparadas utilizando a blenda  polimérica  termoplástica 100% 

biodegradável Ecovio
®

 F-Blend C2224 da BASF. Trata-se de uma blenda polimérica 

formada por um copoliéster biodegradável, com 55% em massa de poli[(adipato de 

butileno)-co-(tereftalato de butileno)] - Ecoflex
®

 e 45% em massa de PLA, poli(ácido 

láctico). A Tabela 3 apresenta as principais propriedades do Ecovio
®

 F-Blend C2224. 

 

Tabela 3 - Propriedades do Ecovio® F-BlendC2224.  

 

  Propriedade  Unidade  Método / Norma  Valor  

  Densidade  g/cm
3 

 ISO 1183  1,24 – 1,26  

 

Índice de fluidez 

(190°C,2,16kg)  g/10min  ISO 1183 2,5  
  

Temperatura de fusão 

 
°C 

 
DSC  110 - 120 

 

     

   
°C 

 
DSC 

 
140 - 155 

 

       

 Amolecimento Vicat VST A/50  °C  ISO 306 68  

  Taxa de permeação a O2**  cm
3
/(m

2
.d.Bar)  ASTM D-3985  860  

 Taxa de permeação ao vapor  
[g/(m

2
.d)] 

 
ASTM F-1249 98 

 
 d’água***    
        

  Opacidade  %  ASTM D-1003  85  

 * 23°C, seco** 23°C, 85% de umidade relativa      

  Módulo de Elasticidade  MPa  ISO 527 750 / 520  

 Resistência à Tração  MPa  ISO 527 35 / 27  

  Alongamento na ruptura %  ISO 527 320 / 250  

 Energia de falha (teste dyna)  J/mm DIN 53373 38  
          

Fonte: (BASF,2016) 

Os aditivos e suas concentrações usadas na massa do polímero estão apresentados 

na Tabela 4. A Figura 14 apresenta as estruturas químicas dos aditivos apresentados na 
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Tabela 4. A adição dos aditivos foi realizada por meio do uso de master-batch com 

concentração em massa de aditivo igual a 10%. O master-batch foi preparado num 

misturador interno acoplado a um reômetro de torque com dois rotores contra-rotantes 

(Haake Rheomix 600) sob rotação de 50 rpm e temperatura igual a 150 oC durante 5 

minutos. Utilizou-se fator de enchimento igual a 80%. A blenda, aditivos e concentrados 

foram secos em estufa a vácuo por 2 horas a 60 oC antes de qualquer etapa, quer seja, 

preparação de concentrado ou estudo da estabilização térmica no reômetro de torque. 

Tabela 4 - Aditivos e concentrações usadas para o estudo da estabilização térmica do 

PLA/PBAT. 

 

Aditivos Concentrações em massa (%) 

Irganox 1010 0,3 / 0,5 

Irganox 1076 0,3 / 0,5 

Irgafos 168 0,3 / 0,5 

Irganox B900a 0,3 / 0,5 

Flavonóideb 0,3 / 0,5 

 

a Irganox B900 é uma blenda de Igarfos 168 (80%) e irganox 1076 (20%)
 

b Quercetina dihidratada 
 

 

4.2 Preparo das amostras 
 

A blenda pura e contendo os aditivos nas duas concentrações foram processados 

em um misturador interno acoplado a um reômetro de torque (Haake Rheomix 600) com 

rotação de 60 rpm, temperatura de 180 °C e tempo de processamento de 5 minutos.  
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Irganox 1010 

(a) 

 

 

 

 

 

Irganox 1076 

(b) 

 

 

 

 

Irgafos 168 

(c) 

Blenda composta de Irganox 1076 e Irgafos 

168 

 

 

Irganox B 900 

(d) 

 

 

 

Flavonóide 

(e) 

Figura 14 - Estrutura química dos aditivos usados nesse trabalho Irganox 1010 (a), Irganox 1076 (b), 

Irgafos 168 (c), Irganox B900 (d) e Flavonóide (e) 
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4.3 Caracterização das amostras 
 

As composições da blenda PLA/PBAT com a adição de antioxidantes, ambos nas 

concentrações de 0,3 e 0,5 %, foram caracterizadas mecanicamente e também por análises 

físicas e químicas, antes e depois do processamento, sob condições controladas de 

temperatura a 180 °C. 

 

4.3.1 Reômetro de torque 
 

No reômetro de torque foram processadas somente misturas com diferentes 

concentrações de aditivos. A capacidade de processamento do equipamento é de 48 cm
3
 

e a quantidade de material processada foi de 70 g. Grânulos previamente secos dos 

polímeros foram processados por cisalhamento, com velocidade de rotação de 60 rpm, 

por 5 minutos e temperatura de 180 °C. No processamento em reômetro de torque buscou-

se uma condição de processamento com maior controle de tempo e temperatura, com 

intuito de assegurar um melhor processo de mistura e termo-estabilização do polímero. 

Foram gerados dados de torque versus temperatura, e com isso foram escolhidos os 

tempos de 2, 4 e 5 minutos para avaliação do poder estabilizantes dos antioxidantes aqui 

utilizados. Essa avaliação foi realizada através da comparação com o comportamento da 

blenda pura. 

 

4.3.2 Cromatografia por Exclusão de Tamanho (CET) 
 

As análises de cromatografia foram realizadas em um equipamento HT-GPC-

module 350A, da marca Viscotek-Malven, com colunas GPC HT-806M da marca 

Shodex. As amostras foram solubilizadas em Tetraidrofurano a 40 °C, utilizado também 

como eluente. O polímero padrão utilizado para calibração do equipamento foi o 

poliestireno (PS) e suas respectivas massas molares (g/mol) são: 820; 1050; 2460; 4130; 

13.200; 29.400; 47,500; 111.000; 168.000; 173.000; 216.000; 380.00; 1.200.000. 
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4.3.3 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR)  
 

Com o objetivo de verificar os grupos funcionais presentes na estrutura química 

das amostras, foi usado um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier 

em um módulo de amostragem ATR para reflexão simples. Equipamento marca Bruker, 

modelo Alpha, equipado com um  cristal ATR em ZnSe de alta capacidade. Espectros 

com resolução de 4 cm-1, 24 varreduras e faixa de comprimento de onda de   4000 cm-1 a 

675 cm-1 foram obtidos para cada amostra. 

 

             4.3.4. Espectroscopia no UV-vis 
 

 

As análises por espectroscopia no UV-vis foram realizadas utilizando um 

equipamento marca Shimadzu MultSpec modelo 1501 e como solvente utilizou-se THF. 

Foram analisadas partículas não solubilizadas. A partir dos espectros de transmitância a 

400 nm foi determinado o índice de turbidez para a solução, através de: 

 

Equação 1 - Turbidez = Log (Tsolvente/ Tsolução)  

(TIMOTEO et. al.,2007) 

 

           4.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 
 
 

No estudo morfológico das blendas foi analisada a superfície de corpos de prova 

criofraturados em nitrogênio líquido, foram analisados corpos de prova, obtidos por 

processamento em reômetro de torque. Nas superfícies fraturadas foi feita a deposição de 

ouro utilizando o equipamento Sputter Coater POLARON, modelo SC7620 VG 

Microtech. As micrografias foram feitas em um microscópio eletrônico de varredura com 

detector de energia dispersiva de raios X, LEO Electron Microscopy/Oxford, da JEOL, 

JSM 6510. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 Diversas caracterizações para avaliar a estabilidade térmica da blenda 

PLA/PBAT a partir do processamento em reômetro de torque foram realizadas. O efeito 

da presença e concentração dos aditivos estabilizantes também foi avaliado por meio de 

monitoramento do torque, medidas de massa molar e modificações químicas. Esses 

resultados estão apresentados e discutidos a seguir. 

 
 

5.1 Processamento em reômetro de torque  
 

Em reômetro de torque foram processadas amostras da blenda pura e com os 

diversos aditivos sob duas condições de concentração a uma temperatura de 180 oC e 

velocidade de rotação dos rotores de 60 rpm. 

Uma curva típica obtida em um reômetro de torque, torque versus tempo, 

apresenta dois picos. O primeiro refere-se ao carregamento ou compactação do material. 

O segundo pico indica o torque necessário para fundir o polímero. Após a fusão, o 

polímero tende a se homogeneizar e estabilizar o torque. Teoricamente, esta seria a 

viscosidade de trabalho do material, o ponto no qual ele deveria ser extrudado ou injetado. 

Após essas transições, a queda do torque pode sinalizar degradação do material, e o 

aumento do torque pode caracterizar formação de ligações cruzadas.  

As Figuras 15a e 15b apresentam as curvas obtidas no reômetro de torque para 

blenda pura processada a 180 oC na presença dos aditivos em concentrações de 0,3 e 

0,5 %, respectivamente. A curva da blenda pura sem aditivo também está presente em 

ambas as figuras para efeito comparativo. Verifica-se que as curvas apresentam poucas 

diferenças, e essas diferenças são facilmente visíveis nas zonas de carregamento, ou 

seja, em tempo de até 1 minuto. O efeito mais significativo é visto com a blenda 

processada com o B900 (0,3%), onde o pico de carregamento é bem alargado e a queda 

do torque acontece muito lentamente. Esse comportamento é um indicativo de que o 

aditivo conseguiu retardar o processo degradativo do material. Provavelmente, o efeito 

da diminuição da massa molar causado pelas reações de degradação térmica é 

bloqueado devido à presença desse aditivo. Esse possível efeito termoestabilizador 

obtido com o B900 já foi observado por Amorin et al., (2014) quando avaliou-se a 

termo-estabilização do PLA sob subsequentes extrusões. O inverso é observado quando 
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se adiciona o flavonoide. O pico de carregamento é bastante estreito e o decaimento do 

torque ocorre de forma muito rápida, indicando uma queda de massa molar com o tempo 

de processamento. 
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Figura 15 - Curvas de torque obtidas para a blenda pura e na presença dos aditivos nas concentrações de 

0,3 (a) e 0,5% (b). 
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Para um melhor entendimento do efeito da presença dos aditivos, os gráficos 5 e 

6 apresentam os valores de torque para os tempos de 2, 4 e 5 minutos para a blenda pura 

e com a adição dos estabilizantes em concentração de 0,3% e 0,5% em massa, 

respectivamente, processadas a 180 oC. Os resultados para a concentração de 0,3% de 

aditivos, mostram que o único aditivo que não conseguiu nem manter o torque semelhante 

ao da blenda pura foi o Irganox 1010.  Os resultados dos restantes dos aditivos mostraram 

que pelo menos foi mantido o valor do torque semelhante ao da blenda pura. Mais 

especificamente o Irganox 1076 e o B900 conduziram a valores de torque superiores ao 

da blenda pura.  Para os tempos de 4 e 5 minutos, o Flavonóide não conseguiu resultados 

expressivos, apenas o Irganox B900 conseguiu superar o valor do torque da blenda pura 

num tempo de 4 minutos, enquanto que para o tempo de 5 minutos, o Irganox 1076, 

Irgafos 168 e Irganox B900 mostraram-se efetivos como estabilizantes térmicos.  

 

Gráfico 1 - Valores de torque (N.m) para os tempos de processamento iguais a 2, 4 e 5 

minutos para a blenda pura e com a adição dos estabilizantes na concentração de 0,3% a 

180 °C. 

 

 

 
Os dados presentes na tabela 5, apresentam os valores de torque para os tempos 

de 2, 4 e 5 minutos para a blenda pura e com a adição dos estabilizantes em concentração 

de 0,5% em massa, respectivamente, processadas a 180 oC. Os resultados para a 

concentração de 0,5% de aditivos nos primeiros 2 minutos, mostram que o Irganox 1076 
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e B900 não conseguiram manter o torque semelhante ao da blenda pura.  Os resultados 

dos restantes dos aditivos mostraram que pelo menos foi mantido o valor do torque 

semelhante a blenda pura. Mais especificamente o Irganox 1010 e o Irgafos 168 

mantiveram o torque superior ao da blenda pura.  Para os tempos de 4 e 5 minutos, o 

Flavonóide não conseguiu resultados expressivos. Após 5 minutos, apenas o Irgafos 168, 

antioxidante secundário, conseguiu superar o valor do torque da blenda pura. Isso foi 

observado para todos os tempos analisados, mostrando-se efetivo como estabilizante 

térmico.  

O processo de estabilização pode ocorrer por dois mecanismos, um deles é pela 

desativação de radicais livres (antioxidantes primários) ou pela decomposição de 

hidroperóxidos (antioxidantes secundários) (AMORIN et. al., 2014). O Irganox 1076 e 

Irgafos 168 são antioxidantes primário e secundário, respectivamente, e o Irganox B900 

é uma blenda desses dois aditivos. O processo de estabilização é fortemente influenciado 

não apenas pelo mecanismo imposto pelo aditivo, mas também por sua estrutura química, 

massa molar e concentração (CORRADINI et. al.,2007).  

 

Gráfico 2 - Valores de torque (N.m) para os tempos de processamento iguais a 2, 4 e 5 

minutos para a blenda pura e com a adição dos estabilizantes na concentração de 0,5% a 

180 °C. 

 

 

Através dos dados de reometria de torque observou-se que o feito significativo 

para estabilização térmica da blenda pode ser alcançado pelo uso do Irganox 1076, Irgafos 
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168 e o B900, contudo, a concentração dos mesmos tem forte influência no processo de 

termoestablização.  

Os gráficos  5 e 6  reportam a constatação de que as reações de degradação podem 

ocorrer durante o processamento e que a presença de aditivos antioxidantes usados 

comumente para polímeros não biodegradáveis podem atuar de maneira eficiente na 

termo-estabilização.  

Entretanto, aqui vale lembrar que as reações de hidrólise não são impedidas via 

adição de estabilizantes térmicos, e provavelmente por isso, valores de torque altos não 

foram atingidos. 

 Para melhor entender o fenômeno de hidrólise que pode estar acontecendo durante 

o processamento da blenda, processou-se a blenda pura sem aditivo sob as mesmas 

condições (60 rpm e 180 oC), sendo que utilizou-se dois métodos de secagem distintos. 

Em estufa convencional com circulação de ar a 60 oC por 48 horas e em estufa a vácuo a 

60 oC  por 7 horas.  

A Figura 16 apresenta as curvas de torque obtidas para a blenda pura e com 

secagem prévia de 2, 48 e 7 horas, as secagens de 2 e 48 horas ocorreram em estufa 

convencional e o tempo de secagem de 7 horas em  estufa a vácuo.  
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Figura 16 - Curvas de torque obtidas para a blenda pura processada a 180 °C, com diferentes tempos de 

secagem. 
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Fica claro que o processo de secagem mais intenso (48 horas) conseguiu manter 

os valores de torque superiores, indicando que as reações de hidrólise ocorreram de forma 

significativa quando a secagem não foi suficiente e ação dos aditivos foi claramente 

dificultada.  

Verifica-se no gráfico 3 que o processo de secagem a vácuo com o tempo de 7 

horas conduziu a valores de torque menores quando comparado a um tempo de secagem 

de 2 horas em estufa convencional.  

 
Gráfico 3 - Valores de torque (N.m) para os tempos de processamento iguais a 2, 4 e 5 

minutos para a blenda pura processadas a 180°C com diferentes tempos de secagem. 

 

 
 

 

5.2 Cromatografia por exclusão por tamanho (CET) 

 

Análises de CET foram realizadas para investigar a influência dos aditivos no 

mecanismo de termodegradação em termos de variação de massa molar durante o 

processamento. Foram analisadas amostras da blenda pura e na presença de aditivos em 

duas diferentes concentrações (0,3 e 0,5% em massa), processada a 180 °C. As amostras 

foram coletadas após o término do processamento, ou seja, após 5 minutos. Aqui também 

vale lembrar que as amostras foram dissolvidas em THF a 40 oC, porém, antes de serem 

analisadas foram filtradas, e apenas a parte solúvel é investigada. Ou seja, caso ocorra 

algum mecanismo de reticulação durante o processo termodegradativo, isso não poderá 

ser avaliado. 
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Na Tabela 5 apresenta-se valores de massa molar numérica média (M̅n), massa 

molar ponderal média (M̅w) para a blenda pura e com a adição dos estabilizantes em 

concentração de 0,3% e 0,5% em massa, respectivamente, processadas a 180 oC. Também 

são apresentados valores de polidispersão (PD), definido pela razão (M̅w/M̅n), que dá um 

indicativo da distribuição de massa molar dos polímeros. 

 

Tabela 5- Valores de massa molar das composições da blenda com as concentrações de 

aditivos a 180 °C. 

 a Número de cisão de cadeias = (M̅n0/M̅nt) – 1 

 

Verifica-se que os valores de M̅n e M̅w da blenda, sem processamento, 

correspondem a 80.000 g/mol e 118.000 g/mol, respectivamente.  Há uma diminuição 

considerável quando se compara as massas molares das blendas pura e pura processadas, 

indicando que a temperatura de 180 °C contribuiu expressivamente para as reações de 

degradação. Verifica-se que a diminuição nos valores de M̅w são superiores aos de M̅n. 

Isso é um comportamento típico de processo de degradação de polímeros regido por um 

Amostras M̅n 

(g/mol) 

M̅w 

(g/mol) 

PDI Número de cisão de 

cadeiaa 

Ecovio® Puro 80.000 118.000 1,5 - 

EPP – 2h 16.600 68.200 4,1 3,8 

1010 - 0,3% 26.000 55.400 2,1 2,1 

1076 - 0,3% 25.000 60.800 2,4 2,2 

168 - 0,3% 21.100 43.200 2,0 2,8 

B900 - 0,3% 18.800 55.300 2,9 3,3 

Flavonóide - 0,3% 18.900 51.200 2,7 3,2 

1010 - 0,5% 28.100 59.400 2,1 1,8 

1076 - 0,5% 24.800 58.700 2,4 2,2 

168 - 0,5% 21.200 56.700 2,7 2,8 

B900 - 0,5% 23.200 51.300 2,2 2,4 

Flavonóide - 0,5% 19.300 52.500 2,7 3,1 
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grande número de reações de cisão de cadeia. Além dos valores das massas molares, o 

valor da polidispersão aumenta consideravelmente, isso é um forte indicativo da 

predominância de reações de cisão molecular ocorrendo aleatoriamente ao longo da 

cadeia polimérica. Um fato também bastante importante é o valor do número de cisão de 

cadeia, igual a 3,8. Isso indica que em cada cadeia cerca de 4 cisões ocorreram devido ao 

processo degradativo, seja ele cisão homolítica, reações de termo-oxidação e/ou hidrólise. 

 Avaliando-se o desempenho dos aditivos, nota-se que em termos de M̅n, todos os 

aditivos em ambas concentrações conseguiram manter os valores acima da blenda pura 

processada a 180 oC. Contudo, alguns tiveram melhor desempenho, mantendo-se valor 

de M̅n acima de 20.000. Até mesmo o Irganox 1010 que em termos de reometria de torque 

não apresentou bons resultados, os dados de massa molar foram satisfatórios. 

Especificamente o Flavonóide, esse aditivo não conseguiu bons resultados com valores 

de torque e os de massa molar são muito próximos aos da blenda pura processada. A 

queda nos valores de M̅w para as amostras processadas na presença de aditivos foi mais 

acentuada do que a blenda pura processada, mesmo que os valores de M̅n apresentassem 

comportamento inverso. Provavelmente, ocorreu uma modificação no formato da curva 

de distribuição de massa molar com diferenças entre a blenda processada sem e na 

presença de aditivos. Em termos de polidispersão e cisão de cadeias, os aditivos 

funcionaram de maneira positiva, com alguns aditivos apresentando melhor desempenho.  

 Como foi citado anteriormente, apenas avaliou-se o material solúvel nas análises 

de medidas de massa molar. Uma explicação para o fato dos aditivos com melhor 

desempenho na reometria de torque não apresentarem o mesmo desempenho nas medidas 

de massa molar são as possíveis reações de reticulação que podem ter ocorrido na 

presença deles. Ou seja, porções da blenda que reticularam mantiveram os valores de 

torque superiores, mas como não são solúveis esse efeito não foi observado nas medidas 

de massa molar. 

   As Figura 17 a 21 mostram as curvas de distribuição de massa molar da blenda 

pura, pura processada a 180 °C e a blenda processada com as concentrações de 0,3 e 0,5% 

de aditivos.  

A Figura 17 demonstra visualmente o deslocamento da curva da blenda 

processada à 180 °C para valores mais baixos de massa molar, enquanto que as curvas 

das composições aditivadas com o Irganox1010, mesmo não mantendo os valores de 

massas molares da blenda pura, conseguiram diminuir significativamente essa perda de 

massa molar. Esse comportamento também é evidenciado para outros aditivos, Irganox 
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1076 e B900. Os aditivos que mostram um desempenho inferior são o Irgafos 168 e o 

Flavonóide, onde as curvas mostram parte delas com áreas de massa molares menores 

que a da blenda processada sem aditivos. Esses dados corroboram até certo ponto com os 

dados de reometria de torque, apenas o desempenho do Irgafos 168 que para reometria de 

torque tinha um bom desempenho e os dados de massa molar não apresentam isso. Mas 

como foi citado anteriormente, os dados de massa molar apenas são relativos ao material 

solúvel. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Curvas de distribuição de massa molar da blenda pura, blenda pura processada, aditivada e 

processada  com 0,3% de Irganox 1010, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox 1010. 
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Figura 18 - Curvas de distribuição de massa molar da blenda pura, blenda pura processada, aditivada e 

processada com 0,3% de Irganox 1076, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox 1076. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 19 - Curvas de distribuição de massa molar da blenda pura, blenda pura processada, processada e 

aditivada com 0,3% de Irgafos 168, e processada e aditivada com 0,5% de Irgafos 168. 
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Figura 20 - Curvas de distribuição de massa molar da blenda pura, blenda pura processada, aditivada e 

processada com 0,3% de Irganox B900, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox B900. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Curvas de distribuição de massa molar da blenda pura, blenda pura processada, aditivada e 

processada com 0,3% de Flavonóide, e processada e aditivada com 0,5% de Flavonóide. 

  



43 
 

 

Medidas de massa molar também foram realizadas para saber a influência do 

tempo de secagem no grau de degradação da blenda PLA/PBAT quando processada numa 

temperatura de 180 oC. A Tabela 6 apresenta os resultados de �̅�w, �̅�n e PD das amostras 

de blenda pura processada a 180 oC, previamente secadas sob diferentes condições. Como 

pode ser visto, a queda nos valores de massa molar e aumento da polidispersão são 

suprimidos significantemente quando o processo de secagem é feito com um tempo de 48 

horas.  

Esses resultados indicam o alto grau de reações de hidrólise ocorrido no 

processamento da blenda quando a secagem é feita por apenas 2 e 7 horas. Para melhor 

analisar esse resultado basta observa o melhor resultado de massa molar que poderia se 

obter na presença dos aditivos. A diferença nos valores de M̅n da blenda pura e processada 

com secagem de 48 horas é de 9.000.  

Essa diferença pode ser relativa apenas as reações que não envolvem hidrólise. Se 

esse valor for somado a 16.600 (valor da blenda processada e com secagem de 2 horas) 

obtem-se 25.600, que seria o máximo de massa molar que se poderia obter caso se 

evitassem reações de cisão molecular não provenientes de hidrólise. Realizou-se também 

as medidas de massa molar de um amostra da blenda com a  secagem  feita com um tempo 

de 7 horas em estufa a vácuo e percebeu-se que a secagem a vácuo manteve os valores de 

massa molar maiores quando comparados à secagem em estufa convencional por 2 horas. 

Verifica-se que muitos dos aditivos conseguiram atingir valores próximos a esse número, 

indicando que agiram de forma eficiente no processo de termo-estabilização.  

 

Tabela 6- Valores de massa molar da blenda pura e processada a 180 ° C com secagens 

prévias por 2,7 e 48 horas. 

  

Amostras M̅n  

(g/mol) 

M̅w  

(g/mol) 

M̅w/ M̅n 

 

EP 80.000 118.000 1,4 

EPP a 180 °C (48 horas de secagem) 71.000 110.000 1,5 

EPP a 180 °C (7 horas de secagem- Vácuo) 50.400 87.600 1,7 

EPP a 180 °C (2 horas de secagem). 16.600 68.200 4,1 
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5.3 Espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 
 

 
Análises de FTIR foram realizadas para verificar a formação de grupos químicos 

característicos da termo-degradação da blenda polimérica PLA/PBAT. Todos os 

espectros apresentados aqui foram normalizados pelo valor da absorção do pico 

característico da deformação do grupo CH2 (1455 cm-1). Esse pico é sempre usado como 

padrão pois não sofre influência do processo de degradação (AMORIN et al, 2014). 

As Figura 22 a 26 apresentam de forma comparativa espectros da blenda pura não 

processada e processada em reômetro de torque sem a presença de aditivos e na presença 

de aditivos a uma temperatura de 180 oC. 

Por ser tratar de uma blenda polimérica tem-se picos característicos diferentes 

para cada componente. Aqui serão monitorados os picos característicos dos grupos 

carbonila do PLA e PBAT, pois esses são bons indicadores dos processos de degradação 

de ambos os polímeros. Os picos da carbonila características do PLA e PBAT que 

apresentam-se com comprimento de onda de 1713,7 cm1 e 1756,6 cm1, respectivamente. 

Em alguns dos espectros mostrados aqui um pico centrado em 1650 cm-1 aparece. Esse 

pico não é relativo a nenhum dos polímeros, e sim é atribuído ao agente compatibilizante 

usado no processo de extrusão reativa para obtenção da blenda comercial Ecovio® da 

BASF. A sua aparição ou não é devido ao local em que a medida é realizada. 

Comparando-se os espectros da blenda pura e a blenda pura processada, nota-se 

que não ocorre o aparecimento de nenhum novo pico devido ao processo degradativo, 

contudo, a região referente aos dois picos das carbonilas é significativamente modificada. 

Existe uma aproximação dos picos e um aumento na intensidade dos mesmos. Essa 

modificação da posição dos picos indica uma modificação da vizinhança dos grupos 

carbonila, como é previsto pelas reações de degradação de ambos os polímeros.  

A intensificação desses picos indica um crescimento dessas carbonilas, geradas 

pelo processo de degradação. A região referente aos grupos hidroxílas terminais, picos 

em torno de 3500 cm-1, deixa de apresentar picos específicos para apresentar uma grande 

região com uma banda cobrindo uma região de 3000 a 3750 cm-1. Isso é um indicativo da 

geração de diferentes tipos de moléculas com grupos OH. Novamente, esse tipo de reação 

é facilmente encontrado em todas os mecanismos propostos para a degradação tanto da 

fase PLA como PBAT. Esses fatos indicam que o processamento da blenda levou a uma 

degradação intensa do PBAT, com a geração e modificação de moléculas com a presença 
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de grupos carbonila e também a geração de diversas moléculas com a presença de grupos 

terminais OH. 

 

Figura 22 - Espectros de absorção da blenda pura, blenda pura processada, processada e aditivada com 

0,3% de Irganox 1010, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox 1010. 

 

Em se tratando das blendas processadas na presença de aditivos, verifica-se que 

também existe a tendência dos picos das carbonilas se unirem, porém, não se verifica uma 

tendência de que a presença do aditivo consiga prevenir a formação dessas estruturas. 

Em se tratando de grupos hidroxílicos terminais, fica claro que a formação desses 

sempre está ligada a cisão molecular das cadeias da blenda (verificar as reações propostas 

para ambas as fases da blenda, PLA e PBAT). Avaliando os espectros, verifica-se que a 

blenda na presença de aditivos, em alguns casos a região referente a esse grupamento 

químico é pouco modificada quando comparada com a blenda pura, indicando um número 

menor de cisão de cadeias. Essa situação se observa mais claramente no caso dos aditivos 

Irganox 1010, 1076 e Irgafos 168 em determinadas concentrações. 
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Figura 23 - Espectros de absorção da blenda pura, blenda pura processada, processada e aditivada com 

0,3% de Irganox 1076, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox 1076. 

 

 

 

 

Figura 24 - Espectros de absorção da blenda pura, blenda pura processada, processada e aditivada com 

0,3% de Irgafos 168, e processada e aditivada com 0,5% de Irgafos 168. 
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Figura 25 - Espectros de absorção da blenda pura, blenda pura processada, processada e aditivada com 

0,3% de Irganox B900, e processada e aditivada com 0,5% de Irganox B900. 

 

 

 
 

 

Figura 26 - Espectros de absorção da blenda pura, blenda pura processada, processada e aditivada com com 

0,3% de Flavonóide, e processada e aditivada com 0,5% de Flavonóide. 
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       5.4 Espectroscopia no UV-vis 

 
Através das análises por espectroscopia no UV-Vis, foi avaliado o teor de turbidez 

para as amostras de Ecovio® puro e puro processado nas concentrações de 0,3 e 0,5% dos 

aditivos antioxidantes Irganox 1010, Irganox 1076, Irgafos 168, Irganox B900 e o 

antioxidante Flavonóide.  

Para investigar a presença de microestruturas poliméricas reticuladas em virtude 

das reações termo-oxidativas, foi realizado, em conjunto com a análise de UV-vis, uma 

avaliação experimental de solubilidade do Ecovio® puro processado e da blenda pura 

processada com os aditivos. As amostras foram solubilizadas em THF a 40 °C (condições 

similares às utilizadas para dissolução das amostras em análise de GPC). A partir dos 

espectros de transmitância a 400 nm foi determinado o índice de turbidez através da 

equação (1) (TIMOTEO et. al.,2007) 

O gráfico 4 apresenta os valores de índice de turbidez obtidos em análises de UV-

vis para as composições solubilizadas em THF.                                         

  

Gráfico 4 - Índice de turbidez obtidos em análise de UV-Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baixa transmitância da radiação UV pode ser causada por dois fatores: a 

presença de substâncias não solubilizadas que refratam a luz e devido a presença de 

grupos cromóforos que são capazes de absorver a radiação UV. É bem estabelecido que 

a termodegradação é caracterizada pela ocorrência de quebra das ligações principais das 

macromoléculas (cisão de cadeia), entretanto, a formação de ligações cruzadas 
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(reticulação) também podem ocorrer, no qual observa-se uma fração em gel (porção 

insolúvel). Esta diferença de comportamento ocorre devido à heterogeneidade do 

processo de termodegradação. 

Os teores de turbidez obtidos para a blenda pura com os tempos de secagem de 2 

horas e 7 horas a vácuo mostraram-se bem menores em relação à blenda seca por 48 horas. 

Esse resultado é um forte indicativo que o processo de secagem por 48 horas eliminou as 

reações de hidrolise significativamente, mas as reações de reticulações foram bastante 

acentuadas. Unindo os resultados de torque, GPC e índice de turbidez, fica claro que a 

termodegradação do PBAT é regida fortemente por reações de hidrólise, reações de cisão 

e reações de reticulação.  

De acordo com os resultados apresentados na tabela 11, a presença de quase todos 

os aditivos nas duas composições (0,3 e 0,5%) conduziu a valores de índice de turbidez 

superiores ao da blenda pura. Isso é mais evidente para a presença do Irganox 1010 

(0,3%), Irganox 1076 (0,3%) e o Flavonoide (0,3 e 0,5%). Contudo, no caso do 

Flavonoide esse aumento no valor é devido à forte absorção na região do visível do 

próprio composto, e não devido a presença de partículas não dissolvidas. Esses resultados 

indicam que os aditivos aqui usados, em sua grande maioria, favorecem a reações de 

reticulação durante processo termo-degradativo da blenda PLA/PBAT. 

Esses resultados podem conduzir a uma linha de pensamento melhor sobre a 

comparação da performance dos aditivos frente a blenda pura em termos de torque e 

massa molar. Os altos valores de torque para amostras contendo alguns aditivos são 

reflexo da manutenção da massa molar (ver Tabela 8) bem como pela presença de 

material reticulado. Por exemplo, o Irganox 1076 (0,3%) apresenta alto valor de torque 

comparado com a blenda pura após 5 minutos de processamento, que confirmam com 

massa molar igual a 25.000 g/mol (50% maior que o da blenda pura processada sob as 

mesmas condições) e alto valor de índice de turbidez.  

Para melhor interpretação dos resultados obtidos, a Figura 27 apresenta 

fotografias dos recipientes utilizados na avaliação experimental, já contendo as 

respectivas amostras solubilizadas. Em destaque com fundo escuro, estão as amostras que 

apresentaram maiores valores de índices de turbidez.  
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EPP – 2h EPP – 48h EPP- 7h vácuo 

   

 

1010 0,3% 1076 0,3% 168 0,3% B900 0,3% Flavo 0,3% 

     

1010 0,5% 1076 0,5% 168 0,5% B900 0,5% Flavo 0,5% 

     

 
Figura 27 - Imagens das amostras solubilizadas em THF para avaliação experimental de solubilidade. 
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As Figura 28 a 33 apresentam de forma comparativa os espectros de UV/Visível 

de amostras da blenda pura processada em reômetro de torque sem aditivos e na presença 

de aditivos a uma temperatura de 180 oC. A partir desses gráficos foram obtidos os dados 

para compor a tabela 11, ou seja, valores de absorção em 400 nm do THF e das soluções.   
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Figura 28 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem. 
 

 
 

 

Figura 29 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem e da blenda processada com o aditivo Irganox 1010. 
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Figura 30 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem e da blenda processada com o aditivo Irganox 1076. 
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Figura 31 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem e da blenda processada com o aditivo Irgafos 168. 
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Figura 32 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem e da blenda processada com o aditivo Irganox B900. 
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Figura 33 - Espectros de UV/Visível de amostras da blenda pura processada em diferentes condições de 

secagem e da blenda processada com o Flavonóide. 
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5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 

Com objetivo de verificar a morfologia da blenda Ecovio® na ausência e presença 

dos aditivos termoestabilizantes, foram realizadas análises de MEV. As micrografias 

foram obtidas de corpos de prova processados em reômetro de torque e as micrografias 

das superfícies criofraturadas da blenda são mostradas a seguir. Amostras são avaliadas 

para verificar o efeito dos tempos de secagem da blenda e a ação dos aditivos utilizados 

sobre a morfologia de fase e adesão entre os componentes da blenda.  

A formação da morfologia de blendas poliméricas imiscíveis é uma interação de 

variáveis do processo (temperatura, tipos e taxa de deformação) e dos componentes das 

blendas (composição, razão da viscosidade, tensão interfacial, viscosidade da fase 

contínua, elasticidade dos componentes), sendo então a morfologia final a junção destes 

fatores. Os principais fatores que afetam a morfologia formada durante o processamento 

são o tamanho inicial da partícula, a elasticidade do polímero, a porcentagem da fase 

dispersa e a razão de estiramento (EBNESAJJAD, 2012). 

 Quando a concentração da fase dispersa se aproxima de 1:1, estruturas 

complexas, tais como, fitas, folhas, e co-contínua são formadas. Porém, o prevalecimento 

de uma ou outra estrutura é basicamente controlada por fatores como o tipo e a intensidade 

da deformação envolvida durante seu processamento no estado fundido, a razão de 

viscosidade e a tensão interfacial (EBNESAJJAD, 2012). 

Em estudo realizado por Yeh et al., (2009), foi observado que em concentrações 

de PBAT igual ou inferior à 2,5% não ocorre uma separação de fases evidente, já para 

concentração igual ou superior a 5%, se mostra imiscível e apresenta separação de fases 

com o PLA. 

A Figura 34 apresenta micrografias de criofraturas de corpos de prova da blenda 

pura processada com os tempos de secagem de 2, 7 e 48 horas. As imagens da blenda 

pura processada com um tempo de secagem de 2 horas, mostram claramente a matriz 

(PBAT) e a fase dispersa (PLA). Observa-se uma morfologia semelhante com a da blenda 

pura processada com um tempo de secagem de 48 horas. Nas micrografias da blenda pura 

processada com um tempo de secagem de 7h em estufa a vácuo, observou-se uma 

superfície de morfologia mais lisa. Os domínios da fase dispersa são, notavelmente, 

maiores comparativamente com as demais blendas com tempos de secagem de 2h e 48h. 

Provavelmente, houve uma mudança bastante intensa na diferença entre as massas 

molares das duas fases, consequentemente, a razão de viscosidade muda e o tamanho da 
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fase dispersa foi aumentada. Esse dado justifica os dados de torque e massa molar. 

 

 

Figura 34 - Micrografias de criofratura de corpos de prova da blenda Ecovio® processada em reômetro de 

torque sem a adição de aditivos, com os tempos de secagem em estufa de 2 horas; 7 horas de secagem a 

vácuo; 48horas. 
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As blendas puras processadas com diferentes tempos de secagem possuem uma 

nítida separação de fases entre os dois polímeros, com uma prevalência de um polímero 

como a matriz e outro como fase dispersa. Nota-se que adesão interfacial entre os dois 

polímeros não é muito eficiente, pois ocorre descolamento dos domínios da fase dispersa. 

Há ainda, cavidades ovais presentes na matriz de PBAT que são geradas após a 

criofratura.  

As Figuras 35 e 36 mostram micrografias de blendas processadas em reômetro de 

torque, com a adição de aditivos. 

As imagens das micrografias apresentadas para todos os aditivos nas duas 

composições mostram uma diferenciação das fases muito menor que para blenda pura. 

Poucas são as micrografias que se observa a presença clara das duas fases. De alguma 

maneira a presença dos aditivos conduziram a uma melhor miscibilidade da blenda.  

 

Aditivos 0,3% 0,5% 

1010 

  

1076 

  

 

Figura 35 - Micrografias de criofratura de corpos de prova da blenda Ecovio ® processada em reômetro de 

torque com a adição de aditivos dos aditivos Irganox 1010 e Irganox 1076 nas concentrações de 0,3% e 

0,5%. 
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Figura 36 - Micrografias de criofratura de corpos de prova da blenda Ecovio ® processada em reômetro de 

torque com a adição de aditivos dos aditivos Irgafos 168; Irganox B900  e Flavonóide  nas concentrações 

de 0,3% e 0,5%. 
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6.CONCLUSÕES  

 
Monitoramento do torque durante processamento de misturas da blenda 

PLA/PBAT com aditivos em um misturador interno acoplado a um reômetro de torque 

mostrou ser uma boa ferramenta para avaliar o poder de estabilização dos aditivos aqui 

usados. Dentro de uma série de antioxidantes primários e secundários, verificou-se que 

alguns desses aditivos conseguiram melhorar ou manter o valor de torque da blenda pura. 

Os valores de torque semelhantes entre duas amostras podem indicar em alguns casos a 

manutenção ou valores de massa molar superiores, já que a esse nível de valor de torque 

a sensibilidade do equipamento não permite diferenciar as duas situações.  

Amostras processadas com aditivos nas concentrações de 0,3% e 0,5% 

apresentaram resultados satisfatórios na manutenção das massas molares. Pode-se 

perceber a ação dos aditivos quando se compara as amostras com aditivos processadas 

nas mesmas condições da blenda pura com o tempo de secagem de 2 horas,  as amostras 

aditivadas conseguiram atingir o objetivo de estabilizar termicamente a blenda 

PLA/PBAT. Percebeu-se também que a diminuição nos valores de M̅n e M̅w da blenda 

após 5 minutos de processamento quando na presença dos aditivos ocorre de forma 

diferente. Provavelmente, a presença dos aditivos modifica as reações de degradação o 

que levou a uma modificação no formato da curva de distribuição de massa molar. Em 

termos de polidispersão e cisão de cadeias, os aditivos funcionaram de maneira positiva, 

com alguns aditivos apresentando melhor desempenho. 

As análises de infravermelho não detectaram a geração de nenhum grupo químico 

novo devido à degradação da blenda, contudo, existe um deslocamento das bandas 

carbonila referentes as duas fases da blenda, PLA e PBAT. Esse deslocamento, 

provavelmente é devido a mudança de vizinhança desses grupos, o que já era previsto 

pelas reações de degradação propostas para esses polímeros. Em se tratando das blendas 

processadas na presença de aditivos, verifica-se que também existe a tendência dos picos 

das carbonilas se unirem, porém, não se verifica uma tendência de que a presença do 

aditivo consiga prevenir a formação dessas estruturas.  

Uma avaliação experimental de solubilidade do Ecovio® puro processado e da 

blenda pura processada com os aditivos, por UV-Vis indicou a presença de 

microestruturas poliméricas reticuladas em virtude das reações termo-oxidativas, isso 

justifica os altos valores de torque para amostras contendo alguns aditivos em virtude da 
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presença de material reticulado. 

Análises morfológicas da  blenda pura processada com os tempos de secagem de 

2, 7 e 48 horas, mostraram claramente a identificação da matriz (PBAT) e da fase dispersa 

(PLA). No caso da secagem a vácuo por 7 horas, provavelmente, devida à intensa 

degradação, houve uma mudança na razão de viscosidades das fases, e com isso mudança 

no tamanho da fase dispersa. As amostras com aditivos nas duas composições mostram 

uma diferenciação das fases muito menor que para blenda pura. Percebe-se que de alguma 

maneira a presença dos aditivos conduziu a uma melhor miscibilidade da blenda.  

Assim,  conclui-se  que existe a possibilidade do uso de aditivos comerciais 

usados para polímeros não-biodegradáveis em sistemas com polímeros biodegradáveis, 

entretanto, um estudo detalhado sobre tempo e temperatura de processamento deve ser 

realizado para cada polímero específico. Além de um estudo sobre tempo e temperatura, 

precisa-se também verificar com mais detalhes a melhor concentração de aditivos que 

deve ser usada. 
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7.  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 
- Comparação da influência de diferentes tipos de aditivos em blendas de PLA/PBAT 

utilizando processamento por extrusão. 
 
- Obtenção de nanocompósitos com blendas de PLA/PBAT e estudo do comportamento 

reológico.  
 
- Investigação dos processos de degradação térmica da blenda PLA/PBAT mediante 

diferentes tipos de processamento.  
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