
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

LUIZ FELIPE MALDONADO 

 

 

 

 

 

 

INTERAÇÃO POLÍMERO-GRAFENO: UM ESTUDO SOBRE BIODEGRADAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



ii 
 

LUIZ FELIPE MALDONADO 

 

 

 

 

INTERAÇÃO POLÍMERO-GRAFENO: UM ESTUDO SOBRE BIODEGRADAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Materiais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre 

Profissional em Engenharia de Materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. GUILHERMINO JOSÉ MACÊDO FECHINE 

 

 

 

 

São Paulo  

2016



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M244i  Maldonado, Luiz Felipe 

                 Interação polímero-grafeno: um estudo sobre a  

             biodegradação / Luiz Felipe Maldonado - 2016. 

                   96f.: il., 30 cm  

 

                Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São  

             Paulo, 2016.     

                 Orientação: Prof. Dr. Guilherme José Macedo Fechine 

                  Bibliografia: f. 74-83 

 
1. Biodegradação. 2. PBAT. 3. Grafeno. 4. Transferência  

                direta a seco. I. Título. 

             

                                                                                             CDD 620.11223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

LUIZ FELIPE MALDONADO 

 

 

 

INTERAÇÃO POLÍMERO-GRAFENO: UM ESTUDO SOBRE BIODEGRADAÇÃO 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Materiais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre 

Profissional em Engenharia de Materiais. 

 

 

Aprovado em ______de __________________ de 2016 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Guilhermino José Macêdo Fechine - Orientador 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Jairo J. Pedrotti 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

____________________________________________________ 

Profª. Dra. Janaína Aline Galvão Barros 

Universidade de São Paulo 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

Ao meu orientador Professor Doutor Guilhermino José Macêdo Fechine pela 

confiança, incentivo e conhecimentos valiosos durante toda esta jornada. 

 

Ao meu amor Maíra Cabral Torelli, que me ajudou, incentivou e aguentou ao 

longo do desenvolvimento do trabalho. 

 

Aos Pós-Doutorandos Pablo Muños e Camila Fernanda, que me ajudaram 

muito e permitiram que este trabalho fosse concluído no prazo. 

 

Aos meus avós, que me criaram e me permitiram chegar até aqui. 

 

À minha família, que sempre me apoiou e auxiliou na jornada. 

 

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste 

trabalho. 

  Ao Fundo Mackenzie de Pesquisa que fomentou, em partes, este trabalho. 

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho 

original”. 

Albert Einstein 

 

 

 

 



vi 
 

Resumo 

Estudou-se a biodegradação dos filmes de poli(butileno adipato-co-tereftalto) - PBAT e 

polietileno de baixa densidade – PEBD, com e sem a presença de grafeno em sua superfície, 

através de ensaios de aterramento em solo simulado, por até 180 dias. O grafeno foi 

transferido para superfície dos tipos de polímeros usando a técnica de “Transferência Direta a 

Seco”. Após os diferentes tempos do ensaio em solo, foram avaliados aspectos visuais, perda 

de massa, massa molar (cromatografia de exclusão por tamanho), modificação de superfície 

(Medidas de Ângulo de Contato e Microscopia de Força Atômica – AFM) e modificações em 

estrutura química (Espectroscopia Raman). Também foi avaliada a microbiologia dos solos 

em que os filmes poliméricos foram aterrados, assim como sua atividade sobre o grafeno 

obtido pela técnica de CVD (Deposição Química a Vapor). O filme de PBAT puro foi o mais 

suscetível ao ataque microbiano, perdendo massa e diminuição de massa molar de forma 

contínua desde o começo dos experimentos. Para os filmes de PEBD não foi observada 

nenhuma alteração no que diz respeito a biodegradação, o que era esperado, visto que é um 

polímero inerte a atividade dos microrganismos. As análises por Espectroscopia Raman 

mostraram que o grafeno transferido se desprendeu ou foi consumido parcialmente por micro-

organismos após 180 dias de aterramento. A presença do grafeno retardou o processo 

degradativo do PBAT, e para o PEBD houve um aumento no acúmulo de resíduos do solo, 

levando a ganho de massa. As medidas de ângulo de contato e AFM mostraram alterações na 

superfície do polímero ao longo do experimento, sendo no PBAT, por conta da biodegradação 

que gerou erosões e no caso do PEBD ocorreu acúmulo de resíduos sólidos na superfície. Os 

valores de energias de superfície mostraram variações decorrentes da aparição de novos 

grupos químicos na superfície devido à degradação do polímero ou pela formação de 

biofilme. Quanto aos inóculos, gerados dos solos individuais em que os polímeros foram 

expostos, pode-se constatar que as bactérias foram seletivas, gerando colônias de bactérias 

diferenciadas. Os inóculos dos sólidos preparados com TSA (Tryptic Soy Agar) também 

foram usados para indicar a presença ou não de grafeno crescido sobre folhas de cobre, 

atuando como agente oxidante. Esse resultado abre uma possibilidade da utilização de 

cultivos de microrganismos para quantificar a cobertura de grafeno produzido pela técnica de 

CVD, em amostras com grandes áreas.  

Palavras chave: Biodegradação, PBAT, Grafeno, Transferência Direta a Seco 
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Abstract 

Were studied the biodegradation of the films of poli (butylene adipate-teraphtalate) - PBAT 

and Low Density Polietilene - LDPE with and without addition of graphene on the surface 

through simulated soil compostable for 180 days. The polymer films were prepared by hot 

compression with graphene transfer by the technique of "Direct Dry Transfer" or Direct Dry 

Transfer. After the different times of soil compostation, were analyzed visual aspects, mass 

loss, molar mass (size-exclusion chromatography), surface modifications (Contact Angle 

Assays e Atomic Force Microscopy - AFM) and structural chemical (Raman Spectroscopy). 

Also were evaluated the soil microbiology where the films was buried and your activity over 

the graphene obtained by the Technique of CVD (Chemical Vapor Deposition). The Pure 

PBAT was the more susceptible to the microbiological attack, suffering continuous mass loss 

since the beginning of the experiment. To the LDPE films, no changes were observed related 

to the biodegradation, which was expected, since this is an inert polymer to microbiological 

activity. The Raman Spectroscopy Analysis shows that the graphene keeps attached to the 

polymer even after 180 days of soil burial, besides of suffering some detachment or being 

partially consumed by the microorganisms. The presence of graphene has delayed the 

degradative process of the PBAT, delaying the mass loss and in the case of the LDPE, raised 

the attachment of soil residue, leading to a mass gain. The contact angle assays and AFM, 

showed some changes on the surface of the polymer. In the case of the PBAT, this happen 

because of the biodegradation process which has generated erosions and for the LDPE 

occurred an accumulation of solid residue on the surface. The values of the Free Surface 

Energy showed arising from the appearance of new chemical groups on the surface because of 

the polymer degradation or the formation of a biofilm. As for the inoculum, generated from 

the individual soil were the polymer were exposed, it can be seen that the bacteria were 

selected, generating differentiated bacterial colonies. The inoculum from the soil which was 

prepared with TSA (Tryptic Soy Agar) also had been used to indicate the presence or not of 

growth graphene over the copper foil, acting as an oxidant agent. These results open a 

possibility to uses the microorganism’s cultivation to quantify the graphene coverage in large 

areas, when it was produced by the CVD technique.  

 

KEYWORDS: Biodegration, PBAT, Graphene, Direct Dry Transfer 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a preocupação ambiental, vem crescendo exponencialmente na 

sociedade, visto a degradação pela qual o planeta vem passando e consequentemente, os 

problemas que são desencadeados na natureza, sendo as grandes corporações as maiores vilãs. 

Muito tem se discutido a respeito da gestão de projetos ambientais nestes segmentos, segundo 

Magrini (2001), o início destas discussões foi na Conferência das Nações Unidas, ocorrida em 

1992 no Rio de Janeiro (RIO 92), como o início e estopim para a disseminação do termo 

“Desenvolvimento Sustentável”, que foi introduzido no relatório “Nosso Futuro Sustentável” 

em 1987. Ainda na RIO 92, puderam ser observadas uma série de novos atores no cenário 

ambiental mundial, surgindo de maneira progressiva: 

- A gestão ambiental, se inserindo com maior pró-atividade nas empresas, com o intuito de 

abranger novas oportunidades de mercado e de certa forma, rompendo barreiras comerciais; 

- As discussões acerca da temática ambiental, geraram uma “eco-diplomacia”, que repercutiu 

diplomática, econômica e politicamente sobre diversos países; 

- Aumento da participação de administrações locais, devido ao reflexo da globalização nas 

localidades; 

- Disseminação de organizações não-governamentais, que sensibilizadas pelas questões 

ambientais, envolveram de forma ativa a sociedade civil nestas questões (MAGRINI, 2001). 

Por consequência de uma pressão maior dos clientes externos, que podem ser a 

comunidade, órgãos públicos, dentre outros, além dos clientes internos, compreendidos pelos 

funcionários (próprios ou terceirizados), acionistas e ou fornecedores, as organizações, como 

indústrias, universidades e o próprio governo, tem se atentado de forma mais concreta aos 

aspectos exigidos por estes, seja pela qualidade dos materiais utilizados, pelas questões 

ambientais ou mesmo pelos aspectos sociais envolvidos, com a sua abrangência estendida 

inclusive, aos aspectos que envolvem a saúde e a segurança no trabalho dos colaboradores 

inseridos nos processos. Atualmente, as demandas impostas pelas pressões dos clientes, 

devem ser levadas em conta como parte importante do planejamento estratégico das 

organizações, pois são capazes de gerar barreiras de mercado “não tarifárias” perante certos 

mercados, dificultando ou impossibilitando a entrada do produto e/ou serviço no mercado, por 

não observar essas demandas (MAGRINI, 2001). 

Fornasari Filho e Coelho (2002) estipulam que além da realidade presente, em um 

futuro próximo, como já ocorre, a conscientização ambiental da sociedade, terá um aumento 

significativo e exponencial, ditando uma necessidade inegável de atendê-la. 
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 Ao longo dos últimos 20 anos, o consumo e a produção de materiais plásticos, 

aumentaram, cerca de 20 vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 4% a 7% da 

massa total de resíduos sólidos produzidos, corresponde a plásticos, o que em questão de 

volume, compreende de 15% a 20%, segundo Garbim (2002). Em caráter planetário, pode-se 

adotar que um dos produtos comerciais de maior consumo, são os polímeros, nas mais 

variadas formas, tanto que atualmente, são indispensáveis ao cotidiano da sociedade, visto a 

sua alta gama de aplicações e o alto desenvolvimento tecnológico em diversos segmentos, 

assim como fatores econômicos, fazem deste material, próprios para aplicação em bens 

duráveis. Entretanto, mesmo com propriedades de utilização altamente eficazes e bem aceitas 

no mercado, além de sua aplicabilidade altamente diversificada, a alta resistência e a 

durabilidade dos polímeros sintéticos, podem constituir um sério problema ao ambiente, 

devido ao aumento de sua vida útil, na forma de resíduos, pós-consumo (GARBIM, 2002). 

 Buscando-se formas de amenizar este problema, surgiram os polímeros 

biodegradáveis, como uma solução para o acúmulo de resíduos sólidos, que nada mais são, do 

que materiais de assimilação microbiana facilitada, sendo que em alguns dos materiais 

sintéticos convencionais, esta assimilação é lenta e depende de uma série de fatores, como 

composição, condições ambientais, entre outros, que podem acelerar ou não, o processo de 

degradação (FECHINE, 2013). 

 Desde meados da década de 1940, os materiais mais comumente usados, são o 

polipropileno (PP), politereftalato de etileno (PET), o polietileno (PE), entre outros. Como 

grande parte da matéria-prima é obtida do petróleo, que se trata de uma fonte não renovável, 

encontramos um problema na utilização deste material, ao contrário de alguns polímeros que 

podem ser obtidos, mais recentemente de fontes renováveis, como por exemplo, a cana-de-

açúcar, que gera polímeros da família dos poli(hidroxialcoanatos). Outro fator envolvido nesta 

problemática é a de que antigamente, os materiais obtidos a partir do petróleo, possuíam um 

período de degradação na natureza altamente elevado, por volta de dois séculos, para que 

sejam completamente assimilados (FRANCHETTI; MARCONATO, 2006). Entretanto, sabe-

se que a biodegradação é uma função que depende mais da estrutura do polímero, do que da 

origem do material bruto, seja ele baseado em origem petroquímica ou tendo sua origem em 

materiais de fontes renováveis (WITT et al., 1999). Isso implica dizer que em algumas 

situações um polímero obtido a partir do petróleo também pode ser facilmente biodegradável, 

como é o caso do poli(butileno adipato-co-tereftalato) – PBAT. 

 No que diz respeito a inovações tecnológicas, não somente os polímeros caminham a 

passos largos, pesquisas com nanomateriais, vem cada vez mais tomando destaque no mundo 
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científico, em diversos segmentos, desde a saúde, até a infraestrutura, ao ponto em que 

diversos momentos, busca-se descobrir como seria a interação destes materiais. 

 Um dos mais comentados materiais nanoestruturados, na atualidade, é o grafeno, que 

se trata de um alótropo do carbono que é considerado o bloco de construção básico para as 

nanoestruturas de carbono, com exceção do diamante. Uma folha de grafeno pode se tornar 

em diversas formas de carbono, ao ser manipulado (BALUCH et al., 2008). Aproveitando-se 

desta capacidade de assumir diversas formas, as nanoestruturas de carbono, vem assumindo 

um papel de destaque no campo da engenharia de materiais, na formulação de materiais para 

diversos segmentos, na forma de aditivos, como na indústria têxtil, na indústria cerâmica, na 

montagem de biosensores para diagnósticos e principalmente, como carga reforçante para 

polímeros (KHOLMANOV et al., 2010 e LADEIRA, 2006). Além das propriedades 

mecânicas e elétricas que o grafeno pode proporcionar ao seu material hospedeiro, a sua 

impermeabilidade também pode oferecer grandes vantagens, principalmente na área de 

embalagens de alimentos e recobrimento anticorrosivo. Entretanto, até o momento, nada sobre 

a influência da presença do grafeno na taxa de biodegradação de polímeros foi efetivamente 

estudado.  

 Buscando melhor entender a interação entre os polímeros e o grafeno, este trabalho, 

tem como objetivo principal avaliar a influência do grafeno na alteração da capacidade de 

biodegradação de dois tipos de polímeros distintos, um conhecidamente não biodegradável, o 

polietileno - PE, e um comprovadamente biodegradável, o poli(butileno adipato-co-

tereftalato) - PBAT. Para tal, o grafeno obtido pela técnica de Deposição Química a Vapor 

(CVD) foi transferido para uma superfície dos filmes poliméricos e a partir destas amostras, 

ensaios de biodegradação foram realizados com os dois polímeros, tanto recobertos, quanto 

não recobertos com grafeno. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a influência da presença do grafeno na 

superfície de filmes de poli(butileno adipato-co-tereftalato) – PBAT e polietileno de baixa 

densidade – PEBD no processo biodegradativo quando submetidos a ensaios de aterramento 

em solo simulado seguindo a norma ASTM G160-03 adaptada.  

2.2. Objetivos específicos 

 

 Mediante o trabalho necessário para atingir o objetivo geral, alguns objetivos 

específicos estão listados a seguir: 

 

- Caracterizar os polímeros, recoberto ou não com grafeno, por meio de medidas de massa 

molar e obtenção de informações de estrutura química por espectroscopia Raman; 

- Caracterizar o grafeno CVD, por meio de espectroscopia Raman; 

- Transferir o grafeno CVD, para superfícies dos polímeros e avaliar (quantificar e qualificar), 

o processo de transferência utilizando a Espectroscopia Raman; 

- Expor os filmes poliméricos, recoberto ou não com grafeno, a microrganismos por meio de 

aterramento em solo simulado; 

- Acompanhar o processo biodegradativo de todas as amostras, através de perda de massa, 

modificação em massa molar, modificação em estrutura química e alterações em propriedades 

físicas (aspecto visual); 

- Observar as colônias que cresceram de cultivos a partir de diluição seriada de solo utilizado 

na compostagem dos filmes poliméricos, assim como, observar quais as diferenças 

decorrentes do aterramento dos filmes neste solo e quais tipos de bactérias se proliferaram. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 No intuito de elucidar melhor o tema abordado neste presente trabalho, a revisão 

bibliográfica, foi elaborada, tentando abordar todos os possíveis aspectos relacionados à 

biodegradação de polímeros, assim como sua influência no ambiente e nos materiais.  

 

3.1. Polímeros Biodegradáveis 

 O desenvolvimento de novos materiais poliméricos e a substituição dos antigos em 

diversas aplicações ocorre em função da sua leveza, facilidade de processamento, menor 

custo, propriedades mecânicas e químicas satisfatórias, sendo indispensáveis em nossa vida 

atual. Originalmente, os polímeros foram desenvolvidos, no intuito de aperfeiçoar sua 

durabilidade e resistência a todas as formas de degradação (BLASS, 1988). Devido a uma alta 

resistência química e certa elasticidade, os polímeros são utilizados em muitos bens de 

consumo duráveis e não duráveis (REDDY et al., 2003). 

 Materiais poliméricos apresentam uma série de vantagens e aplicações, quando 

comparados a outros materiais, tanto que são largamente utilizados nos dias atuais. Entretanto, 

quando seu ciclo de vida útil termina, acabam por serem dispostos nos diferentes 

ecossistemas, causando sérios impactos ambientais. Por conta do aumento exponencial no 

consumo de plásticos, o setor de embalagens é atualmente responsável por um terço do total 

da transformação de resinas no Brasil (FALCONE et al., 2007).  

Além da reciclagem, há a incineração, que quando controlada de maneira apropriada, é 

uma alternativa eficiente e já praticada em muitos países, entretanto apresentam riscos, a 

queima de polímeros que pode produzir toxinas voláteis, como é o caso do PVC, cuja 

incineração libera cloreto de hidrogênio (BLASS, 1988). Fora o fator de contaminação e 

saúde, outro agravante na utilização de incineradores, é a questão financeira, visto que seu 

custo de operação é altíssimo. 

 Diversas soluções são utilizadas para minimizar o impacto ambiental, destacando-se 

os métodos combinados de reciclagem, incineração e biodegradação. A reciclagem apresenta-

se como uma das melhores saídas para a resolução do problema, porém, apenas ela, não é 

suficiente para processar o montante de plásticos descartados, somado ao fato de que nem 

todos os polímeros tem um grande potencial de reciclagem, por causa da grande perda de suas 

propriedades, quando comparadas às resinas virgens (RAMIS et al., 2004). Uma das ideias 

colocadas em prática, para a diminuição do impacto ambiental causado pelos resíduos, é o 
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conceito que visa Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e Reciclar, conhecido como 5 R ́s, 

que estimula a população a pensar de forma consciente, em tudo aquilo que consome. 

 Para um polímero ser considerado biodegradável e ser utilizável, ele deve ser capaz de 

se degradar no meio natural, onde sofrerá com a ação dos microrganismos do solo, após seu 

consumo, em um período de 180 dias e ter no mínimo 90% do carbono orgânico convertido a 

dióxido de carbono (ABNT/NBR 15448-2).  

Para ser considerado biodegradável, além de outros fatores, dois devem ser 

ressaltados, que são: primeiramente, os produtos da degradação devem ser completamente 

assimilados por atividade microbiana, por meio dos processos metabólicos normais dos 

microrganismos e segundo, o material deve ser totalmente degradado em um período limite, 

com liberação de carbono e água, assim como, formação de húmus (ROSA & FILHO, 2003). 

É imprescindível que tanto a degradação como os subprodutos, não gerem qualquer 

modificação danosa ao meio ambiente.  

Os polímeros biodegradáveis podem ser divididos em duas classes, os de origem 

natural e os de origem sintética (FECHINE, 2013). Os polímeros biodegradáveis de origem 

natural compreendem o amido, a celulose e outros polissacarídeos, além dos ácidos algínicos, 

dos polipeptídios e de alguns poliésteres bacterianos. Já os polímeros biodegradáveis de 

origem sintética, encontramos os poli(Ɛ-capralactona) (PCL), poli(ácido glicólico) (PGA), 

poli(ácido lático) (PLA), onde seus monômeros podem ser obtidos, através de fontes 

renováveis ou não, juntamente com a adição de alguns outros copolímeros (FECHINE, 2013). 

Estes últimos serão o foco de estudo do presente trabalho. 

 

3.1.1. Polímeros biodegradáveis sintéticos 

Poli(Ɛ-caprolactona)(PCL) 

A poli(Ɛ-caprolactona) (PCL), é um poliéster sintético, que é obtido através da 

polimerização, via abertura de anel da -caprolactona (Figura 1). Geralmente, este polímero é 

sintetizado com massas molares em torno de 100.000 g/mol, apresentando temperatura de 

fusão, próxima a 60º C e alongamento máximo, igual a 580 kg/cm² e 900%, respectivamente 

(FECHINE, 2013). 

 

Figura 1 Síntese da poli(Ɛ-caprolactona). Fonte: Adaptado de Fechine, 2013. : 

Catálise +  

aquecimento 
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Devido a sua característica de bioreabsorção, uma das principais áreas de aplicação do 

PCL é a de reparo de ossos e cartilagens, outras utilizações são na área de suturas e de 

sistemas de liberação de fármacos, estas características são possíveis, pelo alto grau de 

biocompatibilidade do material, tanto in vivo, quanto in vitro, entretanto, sua utilização é 

limitada, pois, apesar de características únicas de interação biológica, sua degradação e 

reabsorção são lentas, devido a um grau de cristalinidade alto e ao seu caráter hidrofóbico 

(FECHINE, 2013). 

O processo de degradação da PCL ocorre através da clivagem hidrolítica da porção 

éster da molécula, que gera um monômero 6-hidroxi-ácido capróico juntamente com 

diminuição da massa molar. Os produtos desta reação são oxidados e metabolizados pelo 

Ciclo de Krebs (ciclo do ácido cítrico), exibido na Figura 2, ou sofrem eliminação direta pelas 

vias excretoras do sistema renal (FECHINE, 2013). 

 

Figura 2: Degradação química da poli(Ɛ-caprolactona) (PCL). Fonte: Silva, 2009. 

 Como possui uma temperatura de fusão relativamente baixa, o PCL é usado na 

preparação de blendas, com amido e poli-Hidroxibutirato (PHB) para aprimorar o 

processamento destes polímeros, atuando como um plastificante (VOGELSANGER et al., 

2003; MATZINOS et al.,2002). 

 

Poli (ácido láctico) (PLA) 

Uma forma de produção do PLA é através da fermentação de carboidratos, que gera 

um polímero com alta massa molar (MECKING, 2004; TOKIWA; CALABIA, 2004). 
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Outro tipo de síntese disponível para PLA é através da polimerização via abertura de 

anel lactídeo dimérico, onde o tipo de lactídeo utilizado definirá se o PLA será cristalino ou 

amorfo, conforme a presença ou ausência de estereoregularidades (OKADA, 2002). Como o 

produto final pode ser variável, conforme a característica do lactídeo, diversos tipos de PLA, 

podem ser obtidos (Figura 3). 

A capacidade de biodegradação dos poliésteres está diretamente ligada à presença do 

grupo éster, que é facilmente hidrolisado. A reação de hidrólise leva a uma redução de massa 

molar, desencadeada pela ação de enzimas do tipo esterease, que são facilmente encontradas 

no solo (FECHINE, 2013). Desde meados da década de 1970, copolímeros de ácido lático e 

ácido glicólico, são utilizados na área biomédica, como por exemplo, uma matriz degradável 

para liberação controlada de drogas.  

Outra vantagem do PLA é o fato de ser oriundo, de fontes renováveis, já que é 

possível produzi-lo por meio de fermentação de produtos agrícolas, em principalmente 

aqueles ricos em carboidratos (NAMPOOTHIRI; NAIR; JOHN, 2010). 

 

 

Figura 3: Rotas de obtenção do PLA. Fonte: Adaptado de Lunt, 1998; Garlotta, 2002. 

  

O PLA é um termoplástico rígido, com temperatura de transição vítrea (Tg) em torno 

de 60º C, temperatura de fusão (Tm) entre 170º C e 180º C. Pode ser aplicado em bioimplantes 

na área médica e como substituto ao poli(tereftalato de etileno) (PET) na indústria, como 

embalagem para bebidas e fibras na área têxtil (CHENG et al., 2009). 
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Poli(ácido glicólico) (PGA) 

O PGA é um polímero provido de alta temperatura de fusão (aproximadamente 230º 

C) e conjuntamente possui uma cristalinidade elevada (entre 46% à 50%), entretanto, sua 

solubilidade é baixa. Suas aplicações são similares ao PLA, amplamente utilizado na área 

médica. O PLA possui grande biodegradação, quando apresentado na forma de copolímero 

50/50, sendo conhecido como poli (ácido glicólico-co-láctico) (PGLA), como mostrado na 

figura 4, este polímero apresenta uma característica completamente amorfa, que facilita o 

processo de biodegradação (CHENG et al., 2009). 

 

Figura 4: Estrutura química dos polímeros PGA, PLA e PGLA. Fonte: Adaptado de Cheng, 2009. 

 

Um grande exemplo de poliésteres alifáticos, oriundos de ácidos carboxílicos com 

ampla utilização, é o PET ou poli(tereftalato de etileno) e o PBT ou poli(butileno tereftalato), 

porém, estes polímeros não são biodegradáveis. Mas, a partir deles, obtém-se o Poli(butileno 

succinato) ou PBS (Figura 5), que quando em forma de filme, possui características 

mecânicas similares ao PEBD ou Polietileno de baixa densidade porém, apresentando 

biodegradabilidade (MECKING, 2004). 

 

 

Figura 5: Fórmula química do PBS. Fonte: http://www.resinex.pt/tipos-de-polimeros/pbt.html. 

 

Através da adição de ácido adípico na síntese do PBS, obtém-se o copolímero 

poli(butileno succinato-co-butileno adipato) (PBSA), cuja estrutura, é exibida na Figura 6. O 

PBSA apresenta menor grau de cristalinidade com relação ao PBS, portanto, apresenta 

melhores (ou maior, não sei) características de biodregradação (MECKING, 2004). 
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Figura 6: Estrutura química do PBSA. Fonte: Mecking, 2004. 

 

Em alguns casos, os copoliésteres, podem apresentar a capacidade de sofrer 

biodegradação, para tanto, é necessário utilizar o co-monômero, conhecido como ácido 

tereftálico. Um grande exemplo deste material é o poli(butileno adipato-co-tereftalato) - 

(PBAT) (MULLER et al., 1998). Este polímero, por ser o objeto de estudos do presente 

trabalho, terá a seguir um tópico dedicado a ele exclusivamente, para melhor compreender sua 

estrutura e a sua capacidade de biodegradação com a adição de grafeno, visto que em sua 

forma pura, já foi amplamente estudado e sua capacidade de biodegradação, atende padrões 

de diversas normas, nacionais e internacionais (WITT et al., 2001). 

 

3.1.2. Poli(butileno adipato co-tereftalato) - PBAT 

O PBAT - poli(butileno adipato-co-tereftalato), ou comercialmente conhecido como 

Ecoflex®, como mostrado na Figura 7, teve o início de sua comercialização no ano de 1998, 

pela empresa BASF, o material é obtido pela combinação de 50 mol% de 1,4 butanodiol, 27,8 

mol% de ácido adípico, 22 mol% de ácido tereftálico e pequenas quantidades de diácidos e 

dióis (ALVES, 2007). 

 

 

Figura 7: Estrutura química do Poli(butileno adipato-co-tereftalato), em que “x” representa a cadeia alifática e 

“y” a cadeia aromática. Fonte: Alves, 2007. 

 

Em 1998, ao ser lançado pela BASF, o PBAT foi divulgado como um polímero 

extremamente versátil, permitindo a fabricação de filmes, através de extrusão plana e sopro, 

assim como por termoformagem e moldagem por injeção, com o intuito de sua utilização em 

embalagens para alimentos (BASF Press release, 1998). Como potenciais utilizações, há a 

possibilidade de ser adicionado ao papel, como componente multilaminar, ao amido e a outros 

polímeros biodegradáveis na formação de blendas de polímeros, elevando a resistência à 

umidade, à gordura e a variações de temperatura. Outra característica do PBAT é quanto a sua 
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resistência a tração, que confere proteção a rachaduras ou quebras em embalagens (flex 

cracking) (SHI et al. 2005). A Tabela 1 apresenta algumas características do PBAT 

comercializado pela BASF. 

 

Tabela 1: Características do PBAT - Ecoflex®F. Fonte: Basf, 2006. 

Ponto de 

fusão 

Ponto de 

transição 

vítrea 

Mn 

(g/mol) 

Mw 

(g/mol) 

Solubilização Temperatura de 

decomposição 

100-120º C -30º C 25.000 150.000 Insolúvel em 

água 

Início a 280º C 

 

Outra característica do PBAT avaliada por Witt et al (2001), é sua total 

biodegradabilidade, quando exposto a culturas microbianas mistas, através dos limites 

estipulados pelas normas ASTM 6002-96, DIN V54900, 1998, a, b, c. A Tabela 2 compara as 

características do PBAT comercial com o polietileno de baixa densidade - PEBD. 

Para efeitos de comparação, neste trabalho, foram utilizados dois polímeros, o 

primeiro já explicado e amplamente conhecido como biodegradável, o PBAT e a seguir, será 

apresentado o PEBD, que é totalmente não biodegradável, sendo utilizado como controle no 

experimento. 

 

Tabela 2: Propriedades do PBAT Ecoflex
®

F em comparação ao PEBD. Fonte: Basf, 2006. 

PROPRIEDADES UNIDADE MÉTODO DE 

TESTE 

ECOFLEX
®

F PEBD 

Densidade g/cm³ ISO 1183 1,25-1,27 0,922-0,925 

MRV 190º C. 

2,16KG 

mL/10min  2,5-4,5 0,8-1,2 

Ponto de fusão º C DSC 110-120 111 

Dureza Superficial - ISO 868 32 48 

Vicat VST A/50 º C ISO 306 80 96 

/  

 

3.3. Polímeros não biodegradáveis 

 Uma vez que será comparada a influência do recobrimento com grafeno em dois tipos 

de polímeros, biodegradável e não biodegradável, resolveu-se aqui, tecer comentários sobre o 

polímero não biodegradável que foi usado no presente estudo, o polietileno de baixa 

densidade. 
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3.3.1. Polietileno de baixa densidade (PEBD)  

Polietileno é um polímero semicristalino (50 – 60%), com relativa flexibilidade, onde 

as propriedades físicas são dependentes da quantidade de fase amorfa e de fase cristalina 

presente. Este polímero é inerte à maioria dos produtos químicos comuns, devido à sua 

natureza parafínica, pela presença de hidrocarbonetos de cadeias longas, além de sua alta 

massa molar e sua estrutura parcialmente cristalina. Em baixa temperatura é insolúvel em 

praticamente todos os solventes (NEVES, 1999). 

Quando em estado natural, pode ser utilizado inclusive como embalagem para 

alimentos, dado que não possuem características tóxicas, a exceção de quando houver mistura 

com algum aditivo, que possa alterar esta propriedade (MARTINS, 1999). 

Em se tratando de um polímero parcialmente cristalino, o PEBD apresenta uma 

temperatura de fusão (Tm) na região de 110 a 115° C. A espectroscopia na região do 

infravermelho, pode indicar a presença de cadeias ramificadas que podem se apresentar de 

duas formas, segundo Billmeyer (1984): 

 - Um dos tipos de ramificação é devido a reações de transferência de cadeia 

intermolecular durante sua síntese, que surgem de reações do tipo:  

 

 

Figura 8: Estrutura do Polietileno de Baixa Densidade, com ramificações devido à transferência de cadeia 

intermolecular. Fonte: Billmeyer, 1984. 

 

São ramificações longas, com grande quantidade de átomos de carbono, com um efeito 

acentuado, sobre a viscosidade do polímero em solução, geralmente é identificada, pela 

comparação entre a viscosidade de um polietileno ramificado e a de um polímero linear de 

mesma massa molar. Estas ramificações definem o grau de cristalização, assim como as 

temperaturas de transição, afetando os parâmetros cristalográficos e reológicos 

(BILLMEYER, 1984). 

- O outro tipo, é o de ramificações curtas (produzido via radicais livres), obtido a partir 

de reações de transferência de cadeia intramolecular durante sua síntese (BILLMEYER, 

1984): 
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Figura 9: Estrutura do Polietileno de Baixa Densidade, com ramificações devido à transferência de cadeia 

intramolecular. Fonte: Billmeyer, 1984. 

 

Essas ramificações curtas são constituídas principalmente de n-butila, entretanto 

grupos de etila e n-hexila, também são formados pela transferência de cadeia intramolecular 

durante sua síntese, mesmo que em menores proporções (PEREIRA et al., 1997). 

Devido a sua estrutura química ser composta apenas de ligações carbono-carbono e 

carbono-hidrogênio, as reações de hidrólise e ação de enzimas, que levam a diminuição da 

massa molar quando expostos a microrganismos são impossibilitadas. Ou seja, o PEBD é um 

polímero não biodegradável em tempos curtos de exposição a microrganismos.  

 

3.4. BIODEGRADAÇÃO DE POLÍMEROS 

 A Biodegradação de um material é a capacidade que ele apresenta em sofrer 

degradação através de atividade biológica. Segundo Krzan et al (2006), essa degradação, 

depende das condições do ambiente, em um dado intervalo de tempo, podendo ocorrer em 

uma etapa única, ou ser seguido em mais etapas, de acordo com a complexidade do material e 

com os microrganismos envolvidos, além de sofrer influência dos fatores ambientais. 

 A biodegradabilidade de materiais poliméricos é extremamente influenciada por 

fatores microbiológicos dos organismos, pois, se a microbiota, sofrer uma modificação 

adaptativa positiva, a capacidade de biodegradação do substrato, pode ser aumentada, devido 

a uma mudança genotípica, que cause um fenótipo diferenciado, de reação enzimática para 

aquele material. Outro fator é a modificação no esquema de distribuição das populações 

envolvidas no processo, que pode favorecer os gêneros mais eficientes, causando um aumento 

no número de indivíduos, ou também, a atuação em forma de um consórcio bacteriano, 

acelerando o processo de biodegradação, a partir da colonização da superfície do polímero, 

sinalizando o ataque inicial ao material (PALMISANO & PETTIGREW, 1992). 

 O processo de biodegradação de materiais poliméricos envolve geralmente a hidrólise 

e a oxidação, onde inicialmente ocorre uma desintegração do material, que compreende uma 

deterioração das propriedades físicas, que são: perda de coloração, um aumento de fragilidade 
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e grande fragmentação. Posteriormente em uma segunda fase da degradação, ocorre a 

clivagem das moléculas fragmentadas dos polímeros em CO2, água, quando em condições 

aeróbias existe a formação de biomassa, já em condições anaeróbias, há formação de 

biomassa e CH4, entretanto, em ambos os casos, há geração de nutrientes e energia (ATP) 

para os microrganismos envolvidos (KRZAN, 2006). 

 A velocidade da degradação do material e o crescimento celular dos microrganismos 

são influenciados além de fatores químicos relativos à estrutura do polímero, também pela 

característica superficial da matriz polimérica, ou seja, sua rugosidade. Assim, é possível 

considerar a biodegradabilidade de um material, como a capacidade do mesmo, em formar em 

sua superfície uma colonização de microrganismos, permitindo uma boa adesão dos mesmos, 

na forma de biofilme, juntamente com água, além de outras substancias produzidas no 

processo (MARTINS-FRANCHETTI & MARCONATO, 2006). 

 Nos organismos aeróbios, a respiração é responsável por transformar compostos 

orgânicos naturais, através de oxidação (perda de elétrons), promovendo assim, uma síntese 

de adenosina trifosfato (ATP), fonte de energia celular, utilizada pelos organismos. No caso 

dos polímeros, os microrganismos aeróbios, através de respiração, conseguem clivar os 

compostos orgânicos naturais, juntamente com uma boa parte dos sintéticos, gerando ATP e 

liberando oxigênio, que atuará como aceptor terminal de elétrons, favorecendo a completa 

oxidação das moléculas presentes no meio, tornando-se em CO2 e maior produção de ATP 

(MADIGAN et al., 2004). Segundo Shah et al (2008), a liberação de CO2 na reação ou o 

consumo de O2, são ótimos indicadores de degradação em polímeros. 

 Apesar de os microrganismos serem os responsáveis pela clivagem das cadeias 

carbônicas, este é um processo bioquímico, decorrente do metabolismo destes organismos, 

através da atividade enzimática, segundo Jayasekara et al (2005). Por definição, enzimas são 

macromoléculas, predominantemente constituídas de proteínas, sendo indispensáveis à 

manutenção do metabolismo dos seres vivos, pois regulam, aceleram ou mantém 

funcionando, todas as reações e processos vitais metabólicos. Devido a uma alta diversidade 

genotípica, uma série de fenótipos bioquímicos, pode ser encontrada nos microrganismos, 

assim sendo, estes se tornam uma fonte perene de enzimas, sendo estas tanto intracelulares, 

quanto extracelulares, possuindo ação extracelular em sua atividade (MUELLER, 2006). 

 Através da digestão enzimática, decorrente da atividade das enzimas em meio 

extracelular, ocorre uma cisão das cadeias poliméricas em unidades menores (gerando 

monômeros ou oligômeros), pois o carbono das ligações é utilizado como alimento, pela 

microbiota (JAYASEKARA et al., 2005). 
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 É na superfície do polímero, que a degradação enzimática ocorre, após a conformação 

estereoquímica da enzima com o material do substrato, reações ocorrem e geram uma erosão 

superficial. Esse fenômeno de digestão ataca preferencialmente, a região amorfa (menos 

ordenada), que é a região onde a difusão no substrato é facilitada, de qualquer forma, a região 

cristalina, pode também, sofrer degradação normalmente, contudo, mais lentamente 

(MOCHIZUKI, 1997). Os ataques enzimáticos possuem duas categorias de classificação, 

sendo, os ataques inespecíficos, que podem ocorrer em qualquer ponto da cadeia polimérica e 

os ataques seletivos, que ocorrem nos finais de cadeia, assim como, também podem assolar 

grupos específicos (HERZOG, 2006). 

 Fatores ambientais, comumente influenciam na velocidade da biodegradação, 

exemplos deles são: temperatura, pH, número Unidades de Colônia de Bactérias, assim como 

o fluxo de nutrientes para manutenção da atividade enzimática, oriundos das cadeias 

poliméricas (SRIDEWI et al., 2006). 

 O fator de biodegradabilidade de um polímero sofre influência de suas propriedades 

físico-químicas, assim como, de sua massa molar, pois um valor baixo desta torna a 

biodegradação mais eficiente e por último, a temperatura de fusão deste polímero, que quanto 

maior, diminui a eficiência da degradação, por consequência da cristalização do polímero, que 

reduz a quantidade de regiões amorfas, diminuindo sua taxa de degradação (TOKIWA & 

CALABIA, 2004). 

 

3.4.1 Microbiologia do Solo 

Visto que a biodegradação dos polímeros é um processo realizado por 

microrganismos, se faz necessário falar sobre o ambiente, com a maior presença dos mesmos 

e de como funciona a dinâmica deste habitat, como será explicado a seguir. 

A superfície continental do planeta Terra é basicamente constituída de materiais 

orgânicos e de materiais minerais, quase que de maneira contínua (FREIRE, 2006). Devido à 

alta complexidade dos solos e do dinamismo proveniente de diversas forças externas, as 

populações microbianas o têm como um excelente habitat. 
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Figura 10: Organismos do solo. Fonte: http://meioambiente.culturamix.com/natureza/biologia-do-solo 

 

 Por conta da heterogeneidade do solo, sua conformação descontínua e sua estruturação 

se dar pela fase sólida, com os componentes: argila, húmus e complexos organominerais, a 

formação das unidades de solo varia de < 0,2 mm a > 2 mm de diâmetro, assim sendo, 

conforme o tamanho das partículas, diferentes comunidades e micro habitats se formam, com 

inúmeras comunidades (MADIGAN et al., 2004). 

 Visto como o habitat mais rico em espécies de indivíduos, em comparação com outros 

ecossistemas, o solo, necessita que estes desempenhem suas funções, para a sua manutenção, 

atuando com a ciclagem dos nutrientes, o que influencia diretamente na fertilidade e na 

formação de partículas agregadas de solo. Em suma, este controle sobre o ecossistema pelas 

atividades microbianas, ocorre em decorrência de suas atividades metabólicas, que geram 

modificações físicas e químicas no ambiente. Segundo Zilli et al (2003), dada a história 

evolutiva dos microrganismos e uma necessidade de adaptação extrema, pela variação dos 

ambientes, fez com que a diversificação destes indivíduos fosse tamanha, que atualmente, 

estes são os responsáveis pela base dos processos ecológicos, sendo que pode-se encontrar 

bilhões de microrganismos em apenas um grama de solo, com diversas espécies 

representativas. 

 Apesar de reguladores dos processos ecológicos, segundo Madigan et al (2004), os 

microrganismos, são limitados em suas atividades pela presença da água, pois, ela se torna 

responsável, pela regulação da temperatura do solo e também faz o controle do ar. Por 

exemplo, em solos compostados, a umidade ideal, varia entre 50-60%, onde se níveis abaixo 

de 30% forem obtidos, a atividade microbiana cessa. Entretanto o contrário também ocorre, se 

a umidade for muito elevada (acima de 65%), o resultado é um processo de anaerobiose e uma 
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decomposição lenta (FIALHO et al., 2005). O controle de temperatura exercido pela água é 

importante, pois, regula a atividade enzimática dos microrganismos (altas temperaturas 

podem degradar enzimas, apesar de em certo ponto, o aumento dela será favorável, a 

proliferação dos microrganismos), segundo Madigan et al (2004), pois além de afetar a 

sobrevivência dos organismos, também regula seu crescimento. Pode-se constatar que a água 

é fundamental, aos microrganismos do solo, visto que afeta o seu metabolismo celular, a 

fluidez de nutrientes, a fixação na argila das partículas e principalmente no controle de 

produtos tóxicos. 

 

3.4.2 Estudos sobre Biodegradação de Polímeros 

 Dentre os estudos de degradação bacteriana de polímeros, destacam-se os estudos de 

Mergaert et al (1993), envolvendo polímeros Polihidróxibutirato (PHB) e 

Poli(hidróxibutirato-co-valerato) (PHB-V), utilizando de filmes com espessura de 2mm, 

acondicionados em solo, permitindo observar o comportamento bacteriano sobre os 

polímeros, quando expostos, à temperatura constante de respectivamente 15, 28 e 40º C, por 

um período de 200 dias, o que levou os polímeros, a uma perda de massa e de propriedades 

mecânicas. Este processo ocorre no solo, através de uma atividade enzimática, oriunda dos 

microrganismos presentes no solo, causando uma quebra estrutural, rompendo as ligações 

entre os meros dos polímeros, gerando fragmentos de baixa massa molar, que por seu 

tamanho reduzido, apresentam uma digestão mais rápida, ocasionando uma perda de massa 

nas amostras. Dentre as amostras utilizadas, cerca de 250 espécies de bactérias, foram 

isoladas e identificadas, como capazes de degradar PHB e PHB-V, destas, 105 apresentam-se 

como gran negativas, um grupo de bactérias que possuem uma parede celular mais delgada e 

uma segunda membrana lipídica - distinta quimicamente da membrana plasmática - no 

exterior desta parede celular, com principais espécies representadas Acidovorax facilis e 

Varioovorax paradoxos, 36 variações de Bacillus, 68 variações de Streptomyces e fungos, 

principalmente do gênero Penicillium, tendo como principal representante Aspergillus 

fumigatus. 

 Outro estudo, utilizando de fungos, conduzido por Sanyal et al (2006), descobriu que 

fungos são capazes de crescer sob o substrato polimérico, além de causar degradação do 

material, através da liberação de ácidos orgânicos. No estudo, foi utilizado PHB e PHB-v 

(16% de HV), sob o efeito de seis fungos Aspergillus spp, onde foi observado, que o fator 

máximo de biodegradação, ocorreu em um pH entre 6,5~7,0 e uma temperatura de 37º C, 
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entretanto, uma sobrecarga de fonte de carbono, age como inibidor na taxa de degradação 

para ambas as classes de polímeros. 

 Pandey & Singh (2001), estudaram a biodegradação do copolímero poli(etileno-co-

propileno), com espessura de aproximadamente 100µm, onde o material sofreu irradiação 

prévia com raios UV, por um período de 100 horas. O estudo obteve dados onde a taxa de 

degradação, foi altamente dependente da composição do copolímero, sofrendo aumento 

acentuado, de acordo com a diminuição da quantidade de etileno.  

 No caso do polímero utilizado neste trabalho o PBAT, uma série de trabalhos 

descrevem os processos de biodegradação que este material pode sofrer, a seguir, serão feitos 

alguns apontamentos sobre eles. 

 

Biodegradação do PBAT 

Como um composto biodegradável de grande potencial comercial, o PBAT, é 

altamente utilizado, visto que sua facilidade de processamento é alta e as suas propriedades 

mecânicas serem parecidas com o Polietileno. Apesar de ser um co-poliéster aromático 

alifático, de origem petrolífera, a capacidade de ser extremamente biodegradável está presente 

e há certificação para tanto, por diversas agências regulamentadoras, como por exemplo, o 

BPI – (Biodegradable Products Institute), de acordo com as especificações da norma ASTM 

D6400. Ele é composto de duas seções, a rígida, constituída de uma unidade éster repetida de 

1,4 butanodiol e monômeros ácidos de tereftalato e a flexível constituída de 1,4 butanodiol e 

monômeros ácidos de adipato (KIJCHAVENGKUL et al., 2010). 

No trabalho de Thitisilp Kijchavengkul (2010), avaliou-se a biodegradação do PBAT, 

com o objetivo de observar os efeitos do ambiente na biodegradação/hidrólise enzimática do 

poliéster aromático alifático. Foram comparados os índices de biodegradação entre diferentes 

solos compostos e comparado com a biodegradação em solução tampão e em vermiculita 

(utilizada como composto abiótico) (KIJCHAVENGKUL et al., 2010). Para o experimento, 

produziram-se filmes de PBAT com 38,1µm ±5,1µm (1,5±0,2 mL), através de uma extrusora, 

Killion KLB 100 - Davis-Standard, LLC, (Pawcatuck, Conn. USA). Para o ensaio de 

biodegradação foram utilizados três tipos comerciais de estrume, o primeiro da Unidade de 

Compostagem da Universidade Estadual de Michigan, o segundo comprado da Fazenda 

Hammond um solo para plantio e o terceiro de uma unidade de compostagem de alimentos da 

Escola Elementar de Woodcreek. Os experimentos foram realizados, em um respirômetro 

caseiro, conectado a um sistema de análise de gás CO2 por infravermelho, onde foram 

colocados 250 g de composto, tendo como controle positivo os 250 g + 6 g de pó de celulose 
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ou 6g de filme de PBAT cortado em pedaços de 1cmx1cm. Onde cada teste, foi rodado em 

triplicata, de acordo com a norma ASTM D5338, incubado a 58º C por 45 dias, onde amostras 

dos filmes foram retiradas com 7, 15, 30 e 45 dias de experimento e foram analisados quanto 

a mudanças nas propriedades térmicas, espectro de infravermelho com transformada Fourier e 

redução de massa molar (KIJCHAVENGKUL et al., 2010).  

Após 45 dias no estrume composto, a biodegradação, se apresentou bem maior com 

67,3±2,8%, seguida pelo composto de alimentos em compostagem com 44,9±2,6% de perda e 

o composto de jardinagem com 33,9±1,5% (ver resultados na Figura 11). O controle usado foi 

a celulose. Os resultados superiores do composto de estrume são atribuídos ao alto índice de 

microrganismos presentes, que se comprova pela grande presença de CO2, na respiração do 

composto (Figura 12) (KIJCHAVENGKUL et al., 2010). 

 

 

Figura 11: Mineralização do PBAT e da Celulose no controle positivo, em cada um dos três tipos de compostos. 

Fonte: Adaptado de KIJCHAVENGKUL et al., 2010. 

 

- CM – Mineralização da Celulose em estrume 

- PM – Mineralização do PBAT em estrume 
- CF – Celulose no composto de alimentos 

- PF – PBAT em composto de alimentos 

- CY- Celulose em solo de jardinagem 

- PY – PBAT em solo de jardinagem 
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Figura 12: Curva da evolução da liberação de CO2 em função do tempo, no composto de estrume, no solo de 

compostagem de alimentos e no solo de jardinagem; 2,430 e 8,080 mg indica um intervalo recomendado de 

compostagem de acordo com a norma ASTM D5338. Fonte: Adaptado de KIJCHAVENGKUL et al., 2010. 

 

No artigo, é discutida a influência da hidrólise na biodegradação, pois além da 

atividade microbiana, ela é extremamente importante, pois é responsável por dar início ao 

processo, através de ataques aleatórios hidrolíticos, que geram reações de cisões das ligações 

ésteres, tornando as cadeias do polímero com tamanhos, nos quais os microrganismos possam 

assimilá-los. Para determinar a taxa de hidrólise, foi desenvolvido um experimento, similar ao 

anterior de biodegradação, entretanto, os meios utilizados, foram solução tampão fosfato e 

meio de vermiculita (um tipo de argila). A Figura 13a e 13b apresentam os dados relativos a 

esses experimentos. Pode-se constatar que nos primeiros 15 dias, a mudança na massa molar 

foi pouco significante, indicando que inicialmente, o processo de hidrólise das cadeias, dá 

preferência às porções terminais, visto que estas regiões possuem um alto volume associado, e 

apenas depois dessa etapa que se inicia a cisão intramolecular das cadeias 

(KIJCHAVENGKUL et al., 2010). 

 

Figura 13: Distribuições de peso molecular das amostras hidrolisadas em (a) solução tampão fosfato de pH 8.0 

(b) vermiculita para 0, 7, 15, 25 e 45 dias à 58º C. Fonte: Adaptado de KIJCHAVENGKUL et al., 2010. 
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A Figura 14 mostra a mudança de massa molecular em todos os meios citados no 

artigo. 

 

Figura 14: Redução logarítmica da massa molecular nos filmes de PBAT. Adaptado de KIJCHAVENGKUL et 

al., 2010. 

 

Por meio dos dados expostos, chegaram à conclusão de que a biodegradação de 

polímeros constituídos de poliésteres biodegradáveis, como o PBAT, é totalmente 

influenciada pela exposição de atividade microbiana a qual são expostos no ambiente, 

podendo ser monitorado pela emissão de CO2 ou pela variação na taxa de 

Carbono/Nitrogênio. Outro fator importante é o de que quanto mais rico em microrganismos o 

ambiente, maior a taxa de biodegradação (KIJCHAVENGKUL et al., 2010).  

O PBAT, durante o processo de biodegradação, apresenta aumento na cristalinidade, o 

que serve como indicador para inferir que a região amorfa, sofre efeitos mais rápidos da 

degradação, do que as regiões cristalinas (KIJCHAVENGKUL et al., 2010). 

Como visto no estudo anterior, o PBAT, apresenta uma infinidade de propriedades que 

o tornam um excelente material para utilização visto sua facilidade de manuseio e de 

conformação, somado ao fato de ser biodegradável, entretanto, seu custo ainda é 

relativamente alto. Para contornar este problema, uma série de novos compostos baseados no 

PBAT, vem sendo desenvolvidos, com o intuito de reduzir o custo do material, ou de agregar 

valor ao produto.  O estudo do grupo de Hao Wang et al (2015), selecionou, entre todas as 

novas aplicações, uma em específico de PBAT com adição de diferentes tipos de agentes anti-

microbianos, com função bactericida, entretanto, como a eficiência dos agentes não é bem 

definida, somado a dificuldade do processo de produção, a utilização e a fabricação deste 

material, ainda fica em escala laboratorial (WANG et al., 2015). 
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Em vias normais, a degradação do PBAT é bem conhecida, como descrito no trabalho 

de WANG et al. (2015), entretanto, pouco se sabe das consequências da adição de um agente 

biocida na estrutura do polímero e sua consequência, tanto na atividade microbiana do solo, 

quanto da atividade sobre o polímero, se promovera ou não a biodegradação. Wang e sua 

equipe elaboraram um experimento, onde foi sintetizado um composto de PBAT com 

Guanidina (utilizando uma solução líquida de hidrocloreto de poli(hexametileno guanidina  

PHMG) e amido (ABT – amido bactericida termoplástico) e outro sem a guanidina, somente 

com amido (AT – amido termoplástico(TPS)) e PBO (2,2'-(m-fenileno)bis(2-oxazolina)) em 

diversas composições (Tabela 4), todas as formulações foram submetidas a ensaio de 

aterramento em solo, seguindo todas as diretrizes da norma ASTM D5338, por um período de 

três meses, em temperatura ambiente, com solo natural, sem elaboração de solo composto, foi 

acompanhado o peso inicial e o peso final dos filmes, assim como outras características 

mecânicas e físicas. 

 

Tabela 3: Composição dos filmes utilizados no teste de biodegradação. Fonte: WANG et al,. 2015. 

Amostras  PBAT/g AT/g ABTg PBO/g PHMG(%) 

PA1  93,6 - 6,4 - 1,00 

PA2  93,6 - 6,4 1,0 0,99 

PA3  60,0 33,6 6,4 1,0 0,99 

PBAT  100,00 - - - - 

P2  80,0 20,0 - - - 

P4  60,0 40,0 - - - 

 

 

A seguir estão reportados alguns resultados obtidos pelos pesquisadores: 

- O teste das propriedades antimicrobianas: Utilizando o método do agitamento de 

balão volumétrico, foi avaliada a propriedade bactericida dos filmes, antes e depois da 

realização do experimento de aterramento, para esta análise, utilizou-se uma cepa de bactéria 

E.Colli, linhagem ATCC 11229, com o seguinte procedimento experimental: 0,10 g de raspas 

de filme, juntamente com 5 mL de cultura bacteriana (10
5
UFC/mL), foram agitados dentro de 

um frasco a 200 rpm, em uma temperatura de 37º C. Após a agitação, foi submetida a uma 

diluição seriada, até atingir a diluição de 10
-4

, após isso, 0,1 mL do produto final da diluição, 

foi semeado em ágar plate e levados a estufa por 24h em uma temperatura de 37º C. Ao final 
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do período, para cada amostra é efetuada uma contagem do número de colônias formadas, e 

calcula-se a capacidade de inibição, através da seguinte equação: 

 

 “𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) =
𝐴−𝐵

𝐴
𝑥100%” 

 

Onde A equivale ao número de colônias contabilizadas no controle e B corresponde às 

colônias nas amostras com filmes (WANG et al,. 2015). 

Os resultados obtidos por Wang et al (2015) e sua equipe, revelam informações 

importantes, começando pela análise do potencial de resistência bacteriológica de E. Colli 

para as amostras de filme, conforme a Tabela 5, que demonstra os valores, antes do ensaio de 

aterramento, com tempo de agitação, fixado em 15 seg e posteriormente a tabela 6, expõe os 

valores após o experimento, com tempo de agitação, fixado em uma hora. 

 

Tabela 4: Propriedades antimicrobianas dos filmes, antes do ensaio (%). Adaptado de WANG et al,. 2015. 

Amostras 15s 30s 1min 3min 5min 10min 20min 1h 

PA1 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 

PA2 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 

PA3 11,43 69,29 97,86 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 >99,99 

PBAT/AT e PBO 

(60,0/40,0 e 1%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 5: Propriedades antimicrobianas dos filmes, depois dos ensaios (%). Adaptado de WANG et al,. 2015. 

Amostras MÊS 0 MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3 

PA1 >99,99 >99,99 0 0 

PA2 >99,99 >99,99 99,99 99,93 

PA3 >99,99 36,64 0 0 

 

Como mostrado nas tabelas, à eficiência antimicrobiana dos filmes, é extremamente 

alta, por conta das propriedades do PHMG, que ataca as membranas das bactérias, causando 

sua morte por perda de material celular. Por conta desta propriedade os filmes, obtiveram um 

alto índice de inibição de crescimento bacteriano, com a vantagem de que ao inserir o material 

na matriz do filme, o efeito dura por toda a vida útil do polímero, diferente de quando o 

recobrimento for superficial (MORETRO, 2011). Entretanto a amostra contendo o PBO, sem 

adição de PHMG, mostrado como CPO na tabela, não demonstrou nenhum potencial 

inibitório (WANG et al., 2015). 
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Após o experimento de aterramento, os autores relataram que há um efeito sinérgico 

na interação do PBO e o PHMG, exceto quando da utilização de amido, pois este foi 

consumido, quando presente, promovendo o consumo do polímero pelos microrganismos. 

Uma descoberta interessante foi a do aumento da cristalinidade do polímero, conforme a 

região amorfa foi degradada (WANG et al., 2015). 

 

Tabela 6: Valores de perda de massa, ao longo do experimento de biodegradação. Fonte: Adaptado de WANG et 

al., 2015. 

Amostras 1º mês 2º mês 3º mês 

PA1 97.3±0.1 96.5±1.5 95.1±0.3 

PA2 96.5±0.1 94.6±0.1 94.8±0.4 

PA3 88.3±0.1 82.2±2.7 79.6±0.1 

PBAT 98.7±0.1 98.0±0.1 97.7±0.5 

P2 93.2±0.4 90.7±0.1 88.0±1.0 

P4 73.7±0.4 68.1±0.9 65.9±0.3 

 

  

3.5 GRAFENO 

 Ao longo dos últimos 20 anos, o mundo vem vivenciando uma série de revoluções 

tecnológicas, sendo uma das mais proeminentes os estudos sobre nanomateriais 

(BORSCHIVER et al. 2005). A tecnologia envolvida no estudo de nanomateriais permitiu a 

criação de estruturas a partir da manipulação de átomos, através de uma série de ferramentas e 

uma infinidade de técnicas, que facilitam a manipulação dos átomos e moléculas nas 

quantidades e combinações que se desejam, tais como microscopia eletrônica de alta 

resolução e a espectroscopia de espalhamento de luz visível (SOLDANO et al. 2010). 

 No campo da Engenharia de Materiais, a utilização de nanoestruturas de carbono, tem-

se mostrado altamente significativo, por conta da imensa variação de suas formas estruturais, 

sem contar as propriedades diferenciadas quando utilizadas com aditivos de materiais 

poliméricos e têxteis, cerâmicos, marcadores fluorescentes, além de componentes eletrônicos 

(KHOLMANOV et al. 2010 & LADEIRA, 2006). 

 A forma alótropa do carbono, conhecida como grafeno, é tida como o bloco básico, 

para a arquitetura das estruturas nanométricas de carbono, com exceção do diamante, a 

manipulação desta monocamada de grafeno, pode originar diversas outras formas de carbono 

(BALUCH et al. 2008). 
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O registro de utilização do termo “grafeno” consta como sendo em 1986, tendo sua 

definição oficial provida pela IUPAC (International Union of Pure Applied Chemistry) em 

1994. O primeiro registro de isolamento de fragmentos de grafite esfoliado, que após 

analisado, demonstrou ser uma estrutura de monocamada de átomos de carbono, foi em 2004, 

por dois pesquisadores russos, da Universidade de Manchester (PEI et al. 2010). Assim 

sendo, o grafeno é o nome dado a estruturas de monocamada de átomos de carbono, 

organizadas na forma de anéis benzênicos, diversos outros materiais de carbono, utilizam 

essas características, como grafite, fulerenos, nanotubos e outros (DRESSELHAUS et al 2002 

& SHENDEROVA et al 2002). 

 O grafeno é um material bidimensional (2D), com espessura monoatômica de 

aproximadamente 0,4 nm, formado por átomos de carbono com hibridização sp², onde cada 

átomo de carbono, se liga a outros três átomos de carbono, formando uma estrutura hexagonal 

(GEIM & NOVOSELOV, 2007). Diversas estruturas grafíticas, são baseadas no grafeno, 

como fulerenos, nanotubos de carbono e o próprio grafite (Fig. 16). 

 

Figura 15: Estruturas grafíticas baseadas no grafeno, sendo a) fulerenos; b) nanotubos; c) grafite. Fonte: Geim 

& Novoselov, 2007. 

 

 

- Estrutura Cristalina do Grafeno 

 A composição da célula unitária do grafite é de dois átomos de carbono (A e B), com 

uma distância interatômica de a0= 0,142 nm, que originam duas sub-redes. A Figura 17, 

mostra a estrutura do grafeno disposta no espaço real (a) e no espaço recíproco (b) 

(MOLITOR et al., 2011). 

 Os vetores de rede no espaço real �⃗�1 e �⃗�2 são usados para construir a estrutura 

bidimensional do grafeno a partir de quaisquer átomos A e B. Portanto, pode-se concluir que a 
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célula unitária do grafeno é compreendida pela forma de um losango construído por estes dois 

vetores no espaço real. Já no espaço recíproco os vetores são �⃗⃗�1 e �⃗⃗�2, responsáveis por definir 

a zona de Brillouin do grafeno (losango delimitado por estes vetores) (MOLITOR et al,. 

2011). 

 

Figura 16: a) Estrutura do grafeno no espaço real; b) estrutura do grafeno no espaço recíproco. Fonte: Molitor 

et al., 2011. 

 

- Estrutura Eletrônica do Grafeno 

No que diz respeito à estrutura eletrônica do grafeno, seus carbonos constituintes, 

possuem hibridização sp², nos quais três elétrons de valência formam ligações do tipo σ 

(ligações covalentes) pelos orbitais “in-plane” em um ângulo de 120º. O quarto elétron de 

valência do carbono forma uma ligação do tipo π, pelo orbital 2pz, perpendicular ao plano do 

grafeno, assim sendo, os elétrons deste orbital pz estão ligados de maneira bem fraca aos 

átomos de carbono, permitindo que se locomovam na rede cristalina ou que sejam excitados 

para níveis eletrônicos mais energéticos. Este estado eletrônico é o responsável pela 

condutividade elétrica do grafeno, o nome deste estado eletrônico, é π deslocalizado 

(STAMPFER et al., 2011). 

A célula unitária do grafeno possui duas bandas, em que os elétrons π livres dos 

átomos se distribuem, sendo uma banda de valência (π, estados ligantes) e a outra uma banda 

de condução (π*, estados anti-ligantes da combinação dos estados eletrônicos dos átomos A e 

B). Na Figura 18, pode-se observar a estrutura das bandas para o grafeno, considerando 

apenas as ligações π, calculadas através do modelo teórico de elétrons fortemente ligados 

(tight-binding) (STAMPFER et al., 2011). 
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Figura 17: a) Zona de Brillouin (espaço recíproco); b) Gráfico mostrando a dispersão de energia ao longo dos 

pontos de simetria KΓΜΚ. Fonte: Stampfer et al.,2011. 

 

- O isolamento do Grafeno e o prêmio Nobel 

 

Através do método de microesfoliação mecânica do grafite, os cientistas da 

Universidade de Manchester Andre Geim e Konstantin Novoselov conseguiram isolar 

fragmentos de grafeno multicamada (NOVOSELOV et al., 2004). Em mérito a obtenção do 

grafeno em forma livre, somado a observação de suas propriedades únicas, os russos 

receberam o prêmio Nobel de Física de 2010 (HANCOCK, 2011). 

 O grafeno é um material interessante, por conta de suas propriedades físicas, além do 

fato de ser o material mais fino presente no mundo atualmente, com espessura de uma camada 

de átomos, com uma das maiores, se não a maior razão conhecida, entre superfície e massa, 

cerca de 2700 m²/g, no que diz respeito às propriedades mecânicas, seu módulo de 

elasticidade é extremamente alto, com cerca de 1 TPa, com deformação elástica aproximada 

de 20% sem demonstrar ruptura. Em termos de comparação com outros materiais, sua 

condutividade térmica, é superior a do diamante, tornando-o assim, o material com a maior 

condutividade térmica conhecida. Em caráter de condutividade elétrica, a comparação com o 

silício e o cobre, é deveras maior, suportando em condições ambiente de temperatura (10
6
 

vezes maior que o cobre) e condutividade elétrica uma centena de vezes, superior a do silício 

(GEIM et al. 2007).  

 Uma utilização promissora do grafeno e dos nanotubos de carbono é como reforço em 

matrizes poliméricas, a inserção do grafeno na matriz, eleva consideravelmente as 

propriedades mecânicas dos polímeros, assim como aumenta a condutividade térmica e 

elétrica do compósito, quando comparado ao polímero puro (SONG et al. 2011 & POTTS et 
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al. 2011). Além das propriedades mecânicas e elétricas, as propriedades ópticas são de grande 

interesse, tanto para a área acadêmica, quanto para a industrial, interesse este incentivado 

pelas características únicas do grafeno, visto que com apenas uma camada atômica de 

espessura, consegue ser observado opticamente e apresenta características de absorbância 

igual a 2,3% (λ=1550 nm), que equivale a um filme de 20 nm de espessura de InGaAs (NAIR 

et al. 2008). 

 

3.5.1 Síntese de Grafeno 

 Partindo da descoberta do grafeno, através do método de esfoliação mecânica do 

grafite, diversos processos têm sido sugeridos para a produção de grafeno em larga escala, 

como mostrado na Tabela 7, dentre eles destacam-se o do crescimento epitaxial do grafeno a 

partir de carbeto de silício e rutênio e o método da redução do óxido de grafeno (BAE et al. 

2012). Em questões de propriedades para uso, o grafeno obtido por esfoliação mecânica, 

apresenta uma ótima qualidade, entretanto, a produção em larga escala é dificultada. No caso 

do crescimento epitaxial, é possível realizar um cultivo de múltiplas camadas, mas sofre 

limitação financeira, dado o alto valor do substrato SiC, limitando a produção das amostras de 

grafeno ao tamanho do “wafer” de SiC, sem contar a dificuldade encontrada na transferência 

do filme de grafeno para outro substrato (BAE et al. 2012).  

 Com a descoberta da forma livre do grafeno, diversos pesquisadores ao redor do 

globo, iniciaram estudos sobre este novo material, promovendo a expansão dos métodos de 

obtenção do mesmo (GEIM, 2007). Um dos métodos amplamente utilizados é o da 

“esfoliação química do grafite”, que consiste em uma sucessão de etapas de oxidação, 

esfoliação e redução das folhas de grafite, que possui como vantagem o alto rendimento, na 

quantidade de grafeno obtido, sendo este, multicamadas, com uma capacidade de 

processamento extremamente alta, em vista do custo relativamente baixo. Em contrapartida, 

um grande problema deste tipo de processo, é o considerável número de defeitos, presentes 

nas amostras (DOMINGUES, 2013). A Figura 19 apresenta de forma esquemática esse 

processo de obtenção de óxido de grafeno reduzido. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabela 7: Metodologias de obtenção de filmes de grafeno. Adaptado de Bae et al 2012. 

Método Esfoliação 

Mecânica 

Redução Química 

a partir de óxido 

de grafeno 

Crescimento 

epitaxial a partir 

do SiC 

CVD 

Tamanho 10-100 µm >15 cm <10 cm >15 cm 

Mobilidade Ótima Ruim Alta Alta 

Transferência Possível Possível Não Possível 

Aplicações Nenhuma Limitadas Limitadas Diversas 

 

 

 

 

Figura 18: Esquema da reação de esfoliação química do grafite, para a obtenção de grafeno (ou óxido de 

grafeno reduzido, rGO). Fonte: Domingues, 2013. 

 

 O processo, consiste basicamente de 3 etapas: 

- Oxidação do grafite 

  Através de processos químicos ou térmicos, o grafite é oxidado, obtendo-se assim o 

óxido de grafite (Gr-O), onde alguns átomos de carbono sp² são oxidados a sp³, além da 

adição de vários grupamentos funcionais oxigenados a estrutura do material. O método mais 

comum utilizado neste processo é o de Hummers Offeman (HUMMERS, 1958). Este método 

consiste basicamente na utilização de Mn2O7, como agente oxidante, através da reação entre o 

H2SO4 e o KMnO4 (DREYER, 2010).  

 

- Esfoliação do óxido de grafite 

 A partir da obtenção de óxido de grafite (Gr-O), este é disperso, através de técnicas 

variadas, desde micro-ondas, até sonoquímicas, com o intuito de obter em seu produto final o 
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óxido de grafeno (GO), onde a oxidação gera uma diminuição na razão carbono/oxigênio, que 

geralmente é 2/1 neste material (KUILA, 2012). 

 

-Redução do óxido de grafeno 

 Por meio da utilização de agentes redutores químicos, o óxido de grafeno disperso é 

reduzido, gerando o óxido de grafeno reduzido (rGO) (Figura 20), que pode ser obtido na 

forma de pó, na de filme, em suas dispersões (DOMINGUES, 2013). 

 

Figura 19: Representação esquemática do óxido de grafeno reduzido – rGO. Fonte: Domingues, 2013. 

 

Outro método, altamente indicado para obtenção de filmes grafeno em larga escala, 

com tamanhos variados e com alta taxa de replicação, é o CVD – “Chemical Vapor 

Deposition”, o presente trabalho, se utilizará de filmes de grafeno, obtidos através desta 

técnica. 

A técnica de CVD foi responsável pelo grande avanço da produção em larga escala de 

filmes de grafeno, onde nos primórdios, eram utilizadas como substrato inicial, folhas de 

níquel, dando origem a um composto de grafeno-metal, com boa resistência mecânica e 

flexibilidade, que são utilizados como condutores (LEE et al. 2010).  

Esta técnica consiste em colocar o substrato metálico, por exemplo, o cobre, em uma 

câmera CVD, sobre vácuo de 10
-3

 Torr na presença de gases diluídos de hidrocarbonetos e 

temperatura inferior a 1000º C. Sob estas condições, uma quantidade controlada de carbono é 

incorporada ao substrato, sendo este processo semelhante a uma carbonação. Devendo 

posteriormente ser submetido a um resfriamento rápido, que gere um choque térmico, pois a 

solubilidade do carbono diminui com a queda de temperatura, fomentando uma difusão dos 

átomos de carbono para a superfície do metal do substrato, resultando em grafeno, onde o 

número de camadas é definido por diversos fatores, um deles a temperatura de resfriamento 
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do substrato. No caso específico do cobre, esse substrato consegue formar filme de grafeno 

com apenas uma camada. Através da utilização do níquel como substrato, se consegue 

produzir grafeno de duas ou três camadas (REINA et al., 2009; BHAVIRIPUDI et al., 2010). 

Uma ressalva que deve ser feita, quanto à característica transparente do filme de 

grafeno, é que o mesmo só obtém essa característica após ser transferido para outros 

substratos, como por exemplo, substratos poliméricos. 

 Um dos métodos mais tradicionais para transferências de grandes áreas de grafeno, 

para diferentes tipos de substrato, sejam eles “wafers” de Silício ou filmes de polímero é a 

“Wet Transfer”. Este método possui uma série de etapas e um tempo total de processo muito 

longo. A Figura 21 apresenta de forma esquemática este processo de transferência. 

 

Figura 20: Processo de transferência padrão – Wet Transfer. (Fonte: Adaptado de Kumar, 2013) 

 

Primeiramente a folha de metal é recoberta com um filme polimérico, utilizando-se da 

técnica de spin-coating, usualmente utiliza-se o poli(metacrilato de metila) – PMMA como 

camada de suporte. O segundo passo é a retirada da camada do metal, através de um ataque 

químico, geralmente utilizando soluções de cloreto de ferro ou persulfato de amônio, para 

níquel e cobre, respectivamente, este processo é demorado e deixa resíduos do metal no 

grafeno (KUMAR, 2013). 

 Nos últimos anos, diversos processos de transferência de grafeno CVD, foram 

propostos, em específico, para grandes áreas de transferência, foi proposta a técnica Roll-to-

roll (BAE, 2010). O processo ocorre, utilizando-se de uma fita adesiva termo sensível 
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(Thermal Release Tape – TRT), sendo utilizada como base de apoio, aderida no lado grafeno 

da folha de crescimento, posteriormente, o metal é removido por ataque químico e para 

finalizar é feita a transferência do grafeno para o substrato final que se deseja, onde a 

liberação do grafeno da fita é forçada pela temperatura e pela pressão de trabalho adequada. 

Entretanto, esta técnica ainda mantem o problema dos resíduos na transferência final, tanto de 

metal, quanto da fita térmica, e estes resíduos podem prejudicar as propriedades óticas e 

elétricas do grafeno, durante a sua utilização (CHEN et al. 2013). 

  

- Caracterização por Espectroscopia Raman 

Dadas às características peculiares do grafeno, a microscopia convencional não é 

suficiente para a caracterização de suas camadas, visto que uma configuração específica ser 

utilizada para isso. Portanto uma técnica mais apurada se torna necessária, para que a 

caracterização estrutural possa ser realizada, assim a espectroscopia Raman é adotada, visto 

que esta técnica é amplamente utilizada em investigações de microestrutura de sítios de 

carbono com hibridização sp², através de radiação monocromática na região do espectro 

visível (BAPTISTA 2003). 

A radiação eletromagnética, quando em contato com a matéria, pode sofrer 

espalhamento, onde este pode ser elástico ou inelástico. O espalhamento elástico, conhecido 

como espalhamento Rayleigh, ocorre quando a luz emitida pelo material de destino tem a 

mesma energia da luz incidente. Já no espalhamento inelástico, o espalhamento Raman, por 

exemplo, ocorre com a interação da luz se dando com os modos vibracionais normais, sendo 

espalhada com energia maior ou menor em intensidade, do que a luz incidente. A diferença 

entre as energias incidentes e espalhadas está relacionada com a criação ou aniquilação do 

fônon, que corresponde aos modos vibracionais elementares dos materiais (SALA, 1995). 

O espalhamento Raman ocorre através da excitação e posterior relaxamento de um 

estado eletrônico virtual, apresentando um estado final com excitação vibracional (Stokes) e, 

portanto, remissão do fóton com menor energia ou um estado final com relaxamento de um 

estado vibracional (anti-stokes) assim, consequentemente, ocorre à remissão do fóton com 

maior energia (BAPTISTA, 2003). 

Classicamente o retratado na literatura sobre a teoria do Raman, leva em consideração 

a variação na polarização da molécula com a ocorrência de um pequeno deslocamento da 

coordenada normal do sistema estudado, ou seja, a polarização da molécula se altera, quando 

a mesma vibra, entretanto, na teoria quântica é considerado que a probabilidade de ganho ou 

perda de energia, não são igualmente prováveis. A linha formal, leva em conta um processo 
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de terceira ordem de perturbação onde o fônon pode ser criado ou destruído pelo 

espalhamento de fótons (BARCELOS, 2010; LENSKI, 2010).  

Um espectro Raman característico do grafeno CVD é demonstrado pelas presenças 

pelo menos três bandas características, como mostrado na Figura 23 (D, G e 2D). A banda D, 

geralmente centrada em torno de 1350 cm
-1

 é associada a defeitos na estrutura do grafeno 

(ligações sp
2
) como também a efeitos de borda, ou seja, presença de ligações incompletas que 

podem tornar mais intensa essa banda.
 
A banda centrada, aproximadamente, em 1580 cm

-1
, é 

denominada banda G e atribui-se aos modos de estiramento C=C da estrutura do grafeno. A 

banda 2D ou G’, encontra-se em torno de 2700 cm
-1

, e está relacionada à organização 

estrutural no plano bidimensional do grafeno (WU, 2012). 

 

Figura 21: Picos característicos do grafeno monocamada, bicamada e multicamada em Espectroscopia Raman. 

Fonte: Wu, 2012. 

 

3.6. Transferência Direta a Seco (“Direct Dry Tranfer”- DDT) 

 Como descrito anteriormente, o grafeno é um material altamente interessante e com 

diversas qualidades que o tornam único até o momento, no que diz respeito a materiais, 

evidenciando a capacidade de flexibilidade do mesmo, que permite uma integração muito 

grande com polímeros (FECHINE, 2015).  

 No início dos experimentos com grafeno, as técnicas desenvolvidas para transferência 

do seu substrato de crescimento, para outros, envolviam diversos passos e procedimentos, nos 

quais a avaliação de sucesso do processo de transferência é determinada pelo percentual de 

cobertura de grafeno, sobre o polímero (FECHINE, 2015). 



34 
 

 Entretanto, nos últimos anos, com o aumento nas pesquisas sobre a transferência de 

grafeno para substratos poliméricos, novas técnicas foram se tornando necessárias, assim o 

grupo de Pesquisas em Grafeno e Nanomateriais – Mackgraphe da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, juntamente com outros parceiros, sobre um projeto do Dr. Guilhermino José M. 

Fechine desenvolveram uma técnica simples e eficiente para a transferência, que foi nomeada 

de “Transferência direta a seco” ou em inglês Direct Dry Transfer. Esta técnica consiste na 

sobreposição do filme de polímero com a folha de metal contendo o grafeno. Submetem-se os 

dois a certa pressão e temperatura (acima da temperatura de fusão do polímero utilizado), 

através da utilização de uma prensa hidráulica com aquecimento controlado. Após 

determinado tempo, retira-se a pressão e espera-se o conjunto metal-grafeno-polímero 

resfriar. Em seguida, remove-se mecanicamente a porção de metal associada ao grafeno, sem 

a necessidade de nenhum processo químico, obtendo-se um filme polimérico recoberto com 

grafeno, como demonstrado na Figura 22 (FECHINE, 2015). 

 

 

Figura 22: Esquema do método de transferência e amostra após a transferência. (a-d) esquema;  

(a) grafeno, metal e filme polimérico antes da transferência; (b) Aplicação do polímero para formar a pilha 

metal/grafeno/polímero; (c) Remoção do metal; (d) Pilha final do grafeno/polímero. Fonte: Fechine, 2015. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Este capítulo visa demonstrar os procedimentos utilizados no desenvolvimento deste 

trabalho, desde a preparação das amostras, seguido dos experimentos de caracterização e 

conjuntamente as análises pertinentes a avaliar a perda de massa e as modificações estruturais 

oriundas do experimento nas amostras. 

4.1. Preparação dos Filmes Poliméricos 

No presente trabalho, foram utilizados dois polímeros: o poli (butileno adipato-co-

tereftalato) PBAT e o polietileno de baixa densidade (PEBD). 

Os filmes poliméricos utilizados neste trabalho foram obtidos através da utilização de 

uma prensa hidráulica com aquecimento (Figura 25), sendo à temperatura de 130º C para o 

PEBD e 125º C para o PBAT. Grânulos de cada polímero foram posicionados entre as duas 

placas de aquecimento e aplicou-se uma pressão de ±150 kgf/cm² por aproximadamente 5 

minutos. Após tempo de prensagem os filmes foram retirados da prensa e resfriados até 

atingir a temperatura ambiente (cerca de 25º C). 

 

Figura 23: Prensa Hidráulica c/ aquecimento SL11. Solab. 

 

4.2. Processo de transferência do grafeno CVD para os filmes poliméricos 

O método de transferência consiste em um filme polimérico ser colocado em contato 

com o grafeno crescido em uma folha metálica, em seguida, aplica-se pressão e temperatura 

específica para cada polímero até atingir a completa fusão do material. Mantem-se a pressão e 

temperatura por um determinado tempo e em seguida retira-se a pressão aplicada e resfria-se 

o conjunto. Após o resfriamento, o metal é removido com a ajuda de uma pinça, com o 

cuidado de não danificar o grafeno depositado na superfície do polímero. Essa transferência 

ocorre por conta da energia de ligação entre o grafeno e polímero ser superior à do grafeno-

metal. No caso do PBAT a prensagem foi realizada com uma temperatura de 125º C, com 

uma pressão de 250 kgf/cm², por um período de aproximadamente 3 minutos e para o PEBD a 
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temperatura de prensagem, foi de 150º C, utilizando a mesma pressão do PBAT. Para o 

preparo dos filmes não expostos, a folha de cobre após a transferência, foi reutilizada, para 

simular uma transferência, a fim de transferir às micro rugosidades e ranhuras ao filme de 

polímero, para que as bactérias atuem fisicamente da mesma forma em ambas. 

 

4.3. Ensaio de Biodegradação 

4.3.1 Preparo do Solo 

Para o preparo do solo, foi utilizada uma adaptação da norma ASTM G160-03, que 

trata da avaliação prática de suscetibilidade microbiana de materiais não metálicos, por 

enterramento. 

Para este ensaio, foi utilizada uma mistura de solo, com proporções iguais de solo, 

areia e fertilizante, entretanto, neste caso, foi utilizado um solo comprado, com adubo em sua 

formulação e já peneirado, portanto, só foi acrescido de areia (Figura 24). 

De acordo com a norma, esta mistura deve ser maturada.  Para avaliar a maturação 

deste solo, coloca-se uma mecha de algodão enterrado neste solo e observa-se a perda de 

integridade do mesmo por um período de 5 dias, onde ele deve perder cerca de 50% de força 

de tensão. 

Para manutenção deste solo, é necessário controlar o pH em uma faixa entre 6,5 à 7,5, 

que deverá ser checado periodicamente, assim como a umidade que deverá ser mantida entre 

20 e 30%, onde essa umidade deverá ser baseada na diferença entre o peso seco e o peso 

úmido da amostra, sendo medido em uma amostra de aproximadamente 50 mL da amostra, 

que será levada a uma mufla de secagem, em uma temperatura entorno de 101º C à 106º C. O 

solo foi acondicionado em uma câmara climática, marca Quimis, modelo Q315C (Figura 25), 

para realização dos experimentos, com a manutenção da umidade sendo controlada pelo 

sistema do equipamento. 

 
Figura 24: Montagem das caixas de aterramento. 
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Figura 25: Câmara climática marca Qumis, modelo Q315C. 

 

Quanto ao aterramento das amostras, estas foram aterradas no solo preparado, 

buscando manter um espaço de 3 cm de distância entre elas para evitar qualquer tipo de 

interferência, durante o período de degradação, assim como para facilitar a localização das 

amostras, no momento de efetuar as pesagens, nos períodos definidos. 

 

4.3.2 Montagem para ensaio de Biodegradação por compostagem em solo 

Os filmes poliméricos com dimensão de 1 cm x 1 cm foram aterrados em 

quadruplicata, sendo que para cada tipo de polímero, haverá sua unidade com e sem grafeno, 

para fins de comparação. A base do solo, foi de uma camada de aproximadamente 2 cm de 

solo e sobre as amostras uma camada de aproximadamente 2 cm de solo, onde os recipientes 

destas amostras com solo, foram acondicionados  em uma estufa, em temperatura constante de 

28º C ± 2º C, por um período de 90 dias, sendo removidas para análise em um período de 7, 

15, 30, 45, 60, 90 e 180 dias, após o início do experimento, para realização dos ensaios 

específicos. 

 

4.4. Análises de acompanhamento durante ensaios de Biodegradação 

4.4.1. Aspecto Visual 

Por diversas vezes, o processo de biodegradação não pode ser confirmado através dos 

ensaios comumente realizados nos polímeros, entretanto, o aspecto visual, pode ser utilizado 

como indicador de degradação. Através de trincas, formação de poros, fragmentação, 
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formação de biofilme ou mesmo a modificação da cor da superfície, pode-se caracterizar uma 

possível degradação, seja por ação direta, ou indireta de microrganismos.
 

Para identificação visual, foram efetuados registros fotográficos das amostras como 

também, em algumas vezes, imagens obtidas a partir de microscópio ótico, sempre que foram 

retiradas para pesagem.  

 

4.4.2. Isolamento e Caracterização de Microbiota em Solo 

 A fim de avaliar se o aterramento de amostras recobertas com grafeno no solo 

influencia nos processos microbiológicos ou exercem algum fator de seletividade quanto aos 

tipos de bactérias que poderão se proliferar no meio, foi realizado um experimento de cultivo 

em meio nutritivo de amostras do solo, para isolamento dos microrganismos, onde o 

procedimento será descrito a seguir. 

O isolamento da microbiota foi feito a partir de amostras do solo retiradas com 45, 90 

e 180 dias, que foram preparadas através da técnica de diluição seriada deste solo para evitar 

um crescimento exacerbado de colônias, onde a primeira diluição utiliza-se 2,5 g de solo 

homogeneizadas em 22,5 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10
-1

), já na segunda diluição 

(10
-2

), a transferência é de 1 mL da diluição anterior, para um tubo contendo 9 mL de água 

peptonada 0,1% e assim deve ser feito para a diluição de 10
-3

. Após obter a diluição adequada, 

as amostras devem ser plaqueadas por técnica de Pour Plate, em placa de petri contendo meio 

de cultura PDA (Potato-Dextrose-Ágar) para fungos e meio PCA (Plate Count Ágar) ou TSA 

(Ágar Triptona de Soja) para bactérias, utilizando-se uma alíquota de 0,1 mL de cada amostra. 

Então, inoculam-se as amostras na superfície da placa, efetuando um espalhamento com alça 

de drigalsky (Figura 26), levando para a incubadora bacteriológica por 5 dias em uma 

temperatura de 37º C (Adaptado de COLLA et al., 2008). 
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Figura 26: Processo de inoculação de solo de compostagem, em meio TSA ou PCA, com amostras obtidas por 

diluição seriada. 1º Plaqueamento do meio de cultura; 2º Diluição seriada em tubos; 3º e 4º Tubos com solo de 

compostagem do PBAT e PEBD; 5º Retirada do meio líquido enriquecido para plaqueamento com auxílio da 

micropipeta e 6º Inoculação na placa de meio de cultura. 

 

4.4.3. Avaliação da variação da massa dos filmes poliméricos 

Através da utilização de uma balança de precisão, acompanhou-se a variação de massa 

dos filmes poliméricos, ao longo do experimento. As pesagens foram realizadas em uma 

balança da Mettler-Toledo, modelo AG 104, utilizando o modo de pesagem de precisão em 

miligramas, com processo padrão de pesagem, deposita-se a amostra sobre o ponto de 

pesagem, esperou-se a estabilização e os valores foram anotados, ao longo das semanas. 

 

4.4.4. Medidas de massa molar por Cromatografia de Exclusão por Tamanho ou por 

Permeação em Gel (GPC) 

 

Em todos os processos degradativos de polímeros a principal característica que deve 

ser monitorada é a massa molar, pois é essa que indicará qual tipo de reação dominante, cisão 

ou reticulação, está ocorrendo durante a degradação. A técnica que fornece o maior número 

de informações sobre a massa molar de polímeros é a Cromatografia de Exclusão por 

Tamanho (CET, em inglês é SEC: Size Exclusion Chromatography), mais comumente 

conhecida Cromatografia de Permeação em Gel (CPG, GPC – Gel Permeation 

Chromatography).  
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A CPG compreende uma técnica de fracionamento das cadeias dos polímeros, em uma 

relação direta ao volume que estas ocupam em solução. Seu funcionamento parte do princípio 

em que a amostra de polímero a ser analisada deve sofrer um grande fracionamento, com 

massas moleculares variadas na solução, dado que quanto mais amplo for o número de 

frações, mais fiel será a realidade. Para realizar esta separação, injeta-se uma solução feita a 

partir do polímero diluído em solvente, em uma coluna preenchida por gel poroso, por onde o 

polímero em solução irá permear e haverá separação das cadeias maiores das menores, sendo 

que estas últimas percorrem um caminho maior do que o percorrido pelas cadeias maiores, o 

que torna o tempo para que saiam da coluna mais longa (tempo de retenção Rt), do que o das 

cadeias maiores. Através da diferença entre os tempos, estabelece-se uma relação que permite 

avaliar a massa molar do polímero, quando comparado com padrões de massa molar 

conhecido (CANEVAROLO, 2004). 

Como o processo de biodegradação ocorre geralmente por uma hidrólise enzimática 

nas cadeias, a cisão molecular ocorre de forma estatística ao longo da cadeia, gerando uma 

infinidade de tamanhos de cadeia, por isso é necessário avaliar a massa molar do polímero de 

forma estatística A massa molar de um polímero em geral é apresentada em termos de massa 

molar média, porém existem diversos métodos de calcular tal média, assim sendo para um 

polímero são determinados certos conjuntos de massas molares médias. As massas molares 

médias mais utilizadas serão expostas a seguir: 

-Massa molar numérica média (�̅�n)  

Por definição é a soma das massas molares de todas as cadeias divididas pelo número 

de cadeias, sendo assim, uma média numérica convencional, que leva em conta o número de 

cadeias, sua fórmula é demonstrada a seguir (CANEVAROLO, 2004): 

�̅�n=
∑ 𝒊=

∞𝟏 𝑵𝒊.𝑴𝒊

∑ 𝒊=
∞𝟏 𝑵𝒊

                
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

Onde Ni é o número de cadeias com massa molar Mi. 

-Massa molar ponderal média (�̅�w)  

  Por definição é uma maneira alternativa de se calcular a massa molar média, 

diferentemente da anterior, neste cálculo o que é mais importante é a massa das cadeias 

presentes em cada fração, contribuindo de maneira ponderada para o cálculo da média total, 

sua fórmula é demonstrada a seguir (CANEVAROLO, 2004): 
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�̅�n=
∑ 𝒊=

∞𝟏 𝑵𝒊.𝑴𝒊𝟐

∑ 𝒊=
∞𝟏 𝑵𝒊

 =  ∑ 𝑖=
∞1 𝑤𝑖. 𝑀𝑖             

Onde wi é a fração mássica do polímero que possui massa molar Mi. 

-Curvas de distribuição de massa molar 

A partir dos valores de média das massas molares calculadas, pode-se montar uma 

curva, conhecida como Curva de Distribuição de Massa Molar, que é uma distribuição 

ponderal contínua destes valores (Fig.27) (CANEVAROLO, 2004). 

 

Figura 27: Exemplo de Curva de Distribuição de Massa Molar, mostrando as médias �̅�n e �̅�w. Fonte: Adaptado de Naim, 

2003. 

Para saber se a curva de distribuição é muito larga ou muito estreita, efetua-se o 

cálculo da Polidispersividade, que é definida pela relação entre �̅�w/ �̅�n, onde se a diferença 

for pequena, a dispersão é considerada estreita, assim como se a diferença for grande, 

considera-se a dispersão como larga, esta informação permite avaliar se o polímero sofreu 

degradação contínua em uma área ou dispersa ao longo da amostra (CANEVAROLO, 2004). 

Medidas de massa molar do PBAT foram realizadas em um Cromatógrafo de Exclusão 

por Tamanho da marca Viscotek com uma série de colunas a 50º C usando um detector de 

índice de refração. As amostras foram diluídas em 10 mL de solvente THF (Tetra hidro 

furano), filtradas para remoção de resíduos de terra e de grafeno. Posteriormente foram 

injetados 100 µL de amostras em uma concentração de 60 mg/mL, sendo 1 mL/min na bomba 

principal e 0,5 mL/min na bomba auxiliar. 

 

4.4.5. Espectroscopia Raman 

As análises por Espectrosocpia Raman foram realizadas em um microscópio acoplado 

a um espectroscópio de espalhamento raman, marca Witec modelo UHTS 300, utilizando um 

LASER verde de comprimento de onda de 532 nm, e potência de 1,5 mW. 
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4.4.6. Microscopia de Força Atômica 

 As análises por Microscopia de Força Atômica foram realizadas em um AFM 

(Brücker: Icon Dimension), utilizando o modo de Scan Assist para levantamento de micro 

relevo da amostra, buscando rugosidades e falhas, por conta da biodegradação. 

Dentre os modos de análise que o AFM pode apresentar para este trabalho, foi adotado 

o modo de contato intermitente (Tapping), o princípio deste baseia-se em o cantiléver vibrar, 

por intermédio de um sistema piezo elétrico, próximo a sua frequência de ressonância. O 

cantiléver juntamente com a agulha é colocado bem próximo à amostra, até que o 

deslocamento contínuo e controlado do piezo eletro faça com que a agulha toque levemente a 

amostra. A agulha oscila com uma amplitude de vibração do cantiléver entre 20 e 100 nm, 

mas somente toca na amostra por um breve período do tempo total de vibração. Durante uma 

varredura, a oscilação vertical da agulha entra em contato com a amostra por um curtíssimo 

período de tempo e salta para fora da amostra com uma frequência de 50.000 a 500.000 vezes 

por segundo, sendo uma técnica adequada para analisar alguns materiais, como por exemplo, 

polímeros e materiais biológicos, pois ao contrário de outros modos, não há prejuízos para a 

amostra (DIGITAL INSTRUMENTS, 2000). 

 

4.4.7. Ensaio de Ângulo de Contato 

 Os ensaios de ângulo de contato foram realizados por um Analisador de ângulo de 

Contato Kruss, modelo DSA 100, utilizando duas substâncias, para comparação, a água e o 

etilenoglicol, nas amostras de 0, 90 e 180 dias, com e sem recobrimento de grafeno, no intuito 

de observar a modificação na energia de superfície dos materiais, a seguir serão descritos os 

cálculos para obter a energia de superfície dos materiais, a partir dos dados do ângulo de 

contato. 

O comportamento e o formato que uma gota de água pode apresentar diferenças para 

cada superfície em que está se espalha, pois, a manutenção do volume da gota depende das 

interações entre a água e a superfície do material em que foi depositada. Tornando assim, 

possível medir o ângulo com que uma gota fica na superfície, permitindo com isso 

caracteriza-la. O ângulo de contato de uma gota de água se modifica de acordo com o material 

de que é constituída a superfície, determinando assim a molhabilidade da amostra. Uma 

modificação química na superfície, por reação ou adsorção, pode ser usada para aumentar ou 

diminuir o ângulo de contato, de acordo com a necessidade, influenciando assim na 

molhabilidade do solido pelo liquido (SHAW, 1975). 
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O ângulo de contato inicial de um material também pode ser alterado, um material 

hidrofóbico que ficou muito tempo em contato com a água tem seu ângulo de contato 

modificado, isto ocorre porque mesmo uma adsorção física pequena de água na superfície do 

sólido altera o ângulo de contato do material, tornando-o menos hidrofóbico (SHAW, 1975). 

 Uma gota de um líquido com uma tensão superficial conhecida em uma superfície 

sólida forma um ângulo de contato entre elas, que é dependente das forças de ligação que 

regem a interação, sendo adesivas (que fazem a gota se espalhar pela superfície) ou coesivas 

(que forçam a contração em forma de uma gota de superfície mínima) dos líquidos, assim, 

caso a gota repouse sobre uma superfície homogênea e com um nivelamento perfeito, forma-

se um ângulo de contato de equilíbrio entre o líquido e a superfície sólida, em qualquer ponto 

da linha de interface entre as fases sólida, líquida e gasosa (vapor), como mostrado na figura 

27 (SHAW, 1975). 

 

Figura 28: Definição de ângulo de contato ө entre uma gota líquida e uma superfície. Fonte: Adamson, 1997. 

 Conceitualmente, de acordo com (ADAMSON, 1997), γS é a energia de superfície do 

sólido, quando se encontra no vácuo e esta é definida pela diferença entre a energia da 

superfície e a energia no interior do material em contato. Esta diferença pode ser expressa 

pela pressão de espalhamento Pe (Pe = γS -γSV, onde, γSV seria a energia de superfície do 

sólido em equilíbrio, com o vapor). Entretanto, no caso de polímeros, a adsorção de vapor é 

desprezível, dada a sua baixa energia de superfície. Com isto, γSV = γS, representa a energia 

de superfície do sólido em uma atmosfera qualquer. Também nesta figura, γS e γLV são a 

energia de superfície do solido e a tensão superficial do liquido em equilíbrio com o vapor, 

respectivamente; γSL e a energia da interface solido-líquido. 

Considerando que a gota esteja em equilíbrio, tem-se a equação de Young: (1) 

γS = γSL + γLV .cos ө (1) 

γLV . cos Ө = γS - γSL (2) 

O trabalho de adesão, Wa, entre o sólido e o líquido pode ser expresso pela equação de 

Dupré: (1). 

Wa = γLV + γS - γSL (3) 
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Efetuando-se a combinação algébrica das equações (2) e (3), obtém-se a equação de 

Young-Dupré: 

Wa = γLV (cos Ө + 1) (4) 

Esta última equação é mais útil no estudo desses sistemas físico-químicos, já que ela 

relaciona duas grandezas determináveis com relativa facilidade e precisão: Ө (angulo de 

contato) e a tensão superficial do liquido, γLV. 

Quando Ө = 0, cos Ө = 1 e então: 

Wa = 2 γLV                        (5) 

A quantidade 2 γLV, ou seja, o dobro da tensão superficial do líquido, é denominada 

trabalho de coesão do líquido (Wc), que é relativo à energia mínima necessária para romper 

uma coluna líquida com área unitária. Quando isso acontece, observa-se que o trabalho de 

adesão líquido-sólido iguala, ou supera o trabalho de coesão do líquido: assim, o líquido se 

espalha pela superfície sólida (ADAMSON, 1997). 

 Quando este se situar entre 0° < Ө < 90°, diz-se que o líquido molha a superfície do 

sólido; entre 90° < Ө < 180°, considera-se que o líquido não molha o sólido. Por outro lado, 

quando Ө = 180°, tem-se cos Ө = -1, e o trabalho de adesão líquido-sólido é zero. Este é o 

caso limite quando não há adesão entre as duas fases (o líquido não apresenta molhabilidade) 

(SILVERSTEIN, 1993). 

A quantidade 2γLV, ou seja, o dobro da tensão superficial, é denominada trabalho de 

coesão do líquido (SELL, 1966). Portanto, ângulo de contato igual a zero se observa quando o 

trabalho de adesão líquido - sólido iguala, ou supera, o trabalho de coesão do líquido. Assim, 

o líquido se espalha pela a superfície sólida quando as forças de atração, entre líquido – sólido 

se igualam ou superam as forças de atração entre líquido – líquido. Por outro lado, quando Ө = 

180°, tem-se cos Ө = -1 e o trabalho de adesão líquido – sólido é zero. Este é o caso limite 

quando não há adesão entre as duas fases. 

Fowkes propôs que a energia de superfície pode ser descrita como a soma de 

contribuições de interações dispersivas (γ
d
) e não dispersivas também conhecidas como 

polares, γ
p
: 

γ = γ
d
 + γ

 p
                                                    (6) 

Fowkes ainda afirmou que apenas interações dispersivas eram importantes através da 

interface e contribuiriam para o trabalho de adesão, como expresso pela média geométrica da 

energia de superfície dispersiva: 
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𝑾𝒂 = 𝟐(𝛄
𝒔
𝒅𝛄

𝑳𝑽
𝒅 )

𝟏
𝟐⁄                                             (7) 

Com isto, a equação de Young-Dupré pode ser escrita: 

𝛄𝑳𝑽(𝟏 + 𝐜𝐨𝐬 Ө ) = 𝟐(𝛄𝒔
𝒅𝛄𝑳𝑽

𝒅 )
𝟏

𝟐⁄                                  (8) 

Estritamente falando, a equação acima fornece um método para estimar o valor 

de γ
𝑠
𝑑 e não da energia total γ s, a partir de uma única medida do ângulo de contato, onde 

apenas forças dispersivas atuem no líquido, como é o caso de hidrocarbonetos líquidos, por 

exemplo. 

De uma forma mais geral a equação de Fowkes pode ser descrita como a seguir: 

𝑾𝒂 = 𝟐(𝛄
𝒔
𝒅𝛄

𝑳𝑽
𝒅 )

𝟏
𝟐⁄  +𝟐(𝛄

𝒔
𝒑𝛄

𝑳𝑽

𝒑
)

𝟏
𝟐⁄                                (9) 

Que, combinada com (8) fornece: 

𝛄𝑳𝑽(𝟏 + 𝐜𝐨𝐬 Ө ) = 𝟐(𝛄𝒔
𝒅𝛄𝑳𝑽

𝒅 )
𝟏

𝟐⁄  +𝟐(𝛄𝒔
𝒑

𝛄𝑳𝑽
𝒑

)
𝟏

𝟐⁄                          (10) 

Onde os sobrescritos d se refere às componentes de dispersão (não-polar) e p às componentes 

polares (não-dispersivas) incluindo todas as interações entre o sólido e o líquido, tais como 

dipolo - dipolo, dipolo induzido – dipolo, pontes de hidrogênio, etc. 

A equação (10) é conhecida como aproximação da média geométrica e fornece uma 

maneira de estimar a energia de superfície de um sólido. Usando dois líquidos 

com γ
𝐿𝑉
𝑑  e γ

𝐿𝑉
𝑝  conhecidos, com a medida do ângulo de contato pode-se facilmente 

determinar γ
𝑠
𝑑 e γ

𝑠
𝑑 resolvendo a eq. (10). 

Baseado em média harmônica e adição de forças, Wu (1971) propôs a seguinte 

equação (11): 

𝛄𝑳𝑽(𝟏 + 𝐜𝐨𝐬 Ө ) = 
𝟒𝛄𝒔

𝒅𝛄𝑳𝑽
𝒅

𝛄𝒔
𝒅𝛄𝑳𝑽

𝒅 +
𝟒𝛄𝒔

𝒑
𝛄𝑳𝑽

𝒑

𝛄𝒔
𝒑

𝛄𝑳𝑽
𝒑                            (11) 

Wu (1971) afirmou que este método, conhecido como harmônico, pode ser aplicado 

com exatidão entre polímeros e entre um polímero e um líquido qualquer. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento 

do projeto, além das discussões científicas confrontando os dados com relatos já reportados na 

literatura.  

 

5.1. Processo de transferência do grafeno CVD para superfície dos filmes poliméricos 

 Para a transferência do grafeno para os filmes de PBAT e PEBD, foi utilizada a 

mesma prensa hidráulica utilizada na preparação dos filmes, entretanto, com pressões 

diferentes e um tempo de prensagem diferenciado, para cada tipo de polímero. 

 No caso do PBAT a prensagem foi realizada com uma temperatura de 125º C, com 

uma pressão de 250 kgf/cm², por um período de aproximadamente 3 minutos. 

 Para o PEBD a temperatura de prensagem, foi de 150º C, por aproximadamente 5 

minutos, utilizando a mesma pressão do PBAT, para evitar fraturas ou falhas na extensão da 

transferência, visto que as transferências foram feitas com filmes de 4cmx4cm, em se tratando 

de uma grande área a probabilidade de falhas no processo é consideravelmente maior. 

 Para comprovar que o processo de transferência teve um grau de sucesso satisfatório, 

foi utilizado da Microscopia Raman para avaliar, onde os resultados serão demonstrados a 

seguir, juntamente com a caracterização do grafeno CVD utilizado neste experimento. 

5.1.1 Caracterização do Grafeno CVD 

A Figura 28, mostra a caracterização do grafeno CVD usado neste projeto, mostrando 

a foto da superfície do cobre recoberto por grafeno (a), espectro simples de uma única região 

(b) e por último o Mapeamento Raman da largura à meia altura (FWHM) da banda 2D (c).  

O espectro apresentado na Figura 28b indica a presença das bandas G (1584 cm
-1

) e 

2D (2674 cm
-1

) característicos do grafeno CVD, além de também poder se observar uma 

banda bastante larga no espectro que devido a luminescência do cobre (WU, 2012). Como se 

pode observar na Figura 28c, FWHM da banda 2D, verifica-se a presença de grafeno em 

quase toda área. A presença de grafeno aqui, é evidenciada para valores de FWHM da banda 

2D acima de 10. Em alguns pontos do mapeamento verifica-se uma baixa intensidade da 

FWHM da banda 2D, provavelmente, isso ocorre pela perda de foco durante o mapeamento e 

não pela não presença do grafeno, para os demais mapeamentos apresentados, a mesma 

análise pela FWHM da banda 2D será utilizada. Esse resultado indica a boa qualidade do 

grafeno e, portanto, habilitado a ser utilizado neste trabalho. 
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Figura 29: Foto do GRAFENO CVD crescido no cobre obtido por Microscopia Raman (a), juntamente com a 

curva de espectro único, demonstrando a banda G e a banda 2D (b) e um mapeamento Raman 

da largura a meia altura da banda 2D (FWHM) (c). 

 

5.1.1. Caracterização visual dos filmes poliméricos, com e sem grafeno, antes do ensaio 

de biodegradação. 

A Figura 30 apresenta imagens dos filmes poliméricos utilizados no presente trabalho: 

o PBAT (com e sem grafeno) e o PEBD (com e sem grafeno), antes do ensaio de 

biodegradação. Como era de se esperar, o recobrimento dos filmes poliméricos com grafeno 

não alterou as características de absorção e transmissão de luz na região do visível, dos 

polímeros uma vez que uma camada de grafeno absorve apenas cerca de 3% da luz incidente 

(MAK et al., 2012). Manteve-se para ambos os polímeros a transparência específica de cada 

um deles.  
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Figura 30: Amostras de Polímeros com ou sem recobrimento de grafeno, antes de serem aterradas para o início 

do experimento, sendo (a) PBAT sem grafeno, (b) PBAT com recobrimento, (c) PEBD sem grafeno e (d) PEBD 

com recobrimento de grafeno. 

 

5.1.2 Caracterização via espectroscopia Raman dos filmes poliméricos, com e sem 

grafeno, antes do ensaio de biodegradação. 

As Figuras 31 e 32 contém a caracterização do PBAT e do PEBD, sem recobrimento 

com grafeno antes de serem submetidas ao ensaio de aterramento por meio de espectroscopia 

Raman. As Figuras 31.a e 32.a mostram as imagens superficiais dos filmes e as Figuras 31.b e 

32.b, apresentam espectro simples de uma região arbitrária do filme evidenciando as bandas 

características dos polímeros. Baseado no espectro obtido do PBAT puro, pode-se observar 

uma banda muito importante, que é a centrada em 1578 cm
-1

, referente à vibração da ligação 

C=C do anel benzênico, sua importância se dá pela sua proximidade com a banda 2D do 

grafeno, acarretando em uma sobreposição (CAI, et al., 2012).  

Para o PEBD, a banda que fica em 1463 cm
-1

 indica as ligações CH em grupos CH2. 

Essa banda pode se sobrepor, por se tratar de uma banda muito próxima da banda D do 

grafeno (GABOARDI, 2007).  
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Figura 31: imagem ótica da superfície do filme de PBAT (a) e Espectro Raman de uma região do filme (b). 
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Figura 32: Imagem ótica da superfície do filme de PEBD (a) e Espectro Raman de uma região do filme (b). 

 

A Figura 33 mostra uma foto da superfície do PBAT recoberto com grafeno antes do 

ensaio de aterramento, obtida através de microscopia ótica (a); um espectro Raman de uma 

região representativa da amostra (b), e um mapeamento da FWHM da banda 2D de uma 

região específica da superfície do filme recoberto com grafeno. O espectro apresentado na 

Figura 33b apresenta as bandas características do PBAT e do grafeno apresentando inclusive 

uma sobreposição na posição das bandas G do grafeno com a banda característica do PBAT 

(anel benzênico). O mapeamento apresentado na Figura 33c indica que a transferência do 

grafeno CVD ocorreu de forma homogênea para o PBAT, uma vez que o sinal do FWHM da 

banda 2D está presente, em todas as áreas do mapeamento. 

1578 cm-1 

1463 cm-1 
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Figura 33: Imagem ótica da superfície do filme de PBAT recoberto com grafeno (a), espectro Raman 

de região arbitrária da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman da largura a meia altura da banda 2D 

(FWHM) de uma região do filme (c). 

 

A Figura 34 mostra a caracterização do filme de PEBD recoberto com grafeno, antes 

do ensaio de aterramento, para biodegradação. Novamente, verifica-se no espectro a presença 

das bandas características do polímero, PEBD, e do grafeno, e o mapeamento demonstra que 

o processo de transferência do grafeno CVD para o PEBD ocorreu de forma efetiva, mesmo 

que com alguns poucos pontos com o sinal do FWHM não se apresentando com uma grande 

intensidade no gráfico do espectro. Provavelmente por conta de uma perda de foco, não sendo 

condizente a não presença do grafeno na superfície. 
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Figura 34: Imagem ótica da superfície do filme de PEBD recoberto com grafeno (a) espectro Raman de 

região arbitrária da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman da largura a meia altura da banda 2D 

(FWHM) de uma região do filme (c). 

 

 

5.2. Ensaio de Biodegradação 

A Figura 35 mostra a caracterização visual das amostras de polímero, com e sem 

cobertura de grafeno, após 90 dias de aterramento. No caso do PBAT, ao se comparar as 

amostras aterrados por 90 dias com a amostra não exposta aos microrganismos, verifica-se 

que houve uma mudança na coloração e alguma deterioração superficial. Não existe uma 

diferença significativa entre as amostras com e sem cobertura de grafeno. Os filmes de PEBD 

não apresentam mudança de coloração significativa, apenas uma deposição de resíduo do solo 

simulado em sua superfície. 
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Figura 35: Amostras de Polímeros com ou sem recobrimento de grafeno após 90 dias de aterramento 

em solo simulado, sendo (a) PBAT sem grafeno, (b) PBAT com recobrimento de grafeno, (c) PEBD sem grafeno 

e (d) PEBD com recobrimento de grafeno. 

 

A Figura 36 mostra a caracterização visual das amostras de polímero, com e sem 

cobertura de grafeno, após 180 dias de aterramento. Para o PBAT, ao se comparar as amostras 

aterrados por 180 dias com a amostra não exposta aos microrganismos, verifica-se que houve 

uma grande mudança na coloração e deterioração do polímero. Não existe uma diferença 

significativa entre as amostras com e sem cobertura de grafeno. Os filmes de PEBD não 

apresentam mudança de coloração significativa, apenas um acúmulo de resíduo do solo 

simulado em sua superfície, da mesma forma que foi observado no período de 90 dias. 
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Figura 36: Amostras de Polímeros com ou sem recobrimento de grafeno após 180 dias de aterramento em solo 

simulado, sendo (a) PBAT sem grafeno, (b) PBAT com recobrimento de grafeno, (c) PEBD sem grafeno e (d) 

PEBD com recobrimento de grafeno. 

 

A Figura 37 apresenta o gráfico de perda de massa dos polímeros (PBAT e PEBD, 

com e sem adição de grafeno), ao longo do tempo de aterramento das amostras em solo 

simulado.  

O polietileno de baixa densidade, como é conhecido, se trata de um material não 

biodegradável, visto que é inerte a quase todos os compostos, como citado por Neves (1999). 

Após 180 dias de aterramento em solo simulado, o PEBD sem recobrimento apenas 

apresentou uma variação de massa inferior a 0,4%, provavelmente por conta do erro padrão 

esperado para a técnica. Esse resultado aliado aos aspectos visuais confirma a característica 

não biodegradável desse polímero. Quando o PEBD foi recoberto com o grafeno, ocorreu um 

aumento na massa, provavelmente, o grafeno alterou as características superficiais do filme, 

fazendo com que resíduos do solo ficassem aderidos ao mesmo, ou pela formação de colônias 

de fungos sobre a superfície do polímero (biofilme). 
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Figura 37: Gráfico da perda de massa do PEBD e do PBAT, com e sem adição de grafeno, por um período de 

até 180 dias. 

Ao analisar as amostras de PBAT (Figura 37), observa-se uma perda de massa 

significativa no decorrer de 180 dias para ambas as amostras (com e sem cobertura de 

grafeno), cerca de 10% aproximadamente. Esse baixo valor de perda de massa para um 

polímero biodegradável pode estar relacionado com a temperatura escolhida para o ensaio de 

biodegradação (28º C ± 2º C), inferior ao que é normalmente utilizado (60º C). A escolha 

dessa temperatura visou gerar um ambiente que os diversos tipos de microrganismos 

conseguissem proliferar na presença ou não de grafeno.  

Outro fato interessante a ser notado na Figura 37, é que o início do processo 

biodegradativo do PBAT recoberto com grafeno só ocorreu após 7 dias de aterramento 

enquanto que a amostra sem grafeno tem seu processo degradativo iniciado em um tempo 

muito curto de exposição. Esse é um fato que pode indicar que o grafeno possui uma 

tendência em retardar o processo biodegradativo, pelo fato deste impermeabilizar a superfície, 

evitando o contato com a água e com a biota do solo, ao menos por um tempo.  
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5.2.2. Análises de massa molar dos polímeros via Cromatografia de 

Exclusão de Tamanho 

A Figura 38 mostra as curvas de distribuição de massa molar do PBAT puro (a), 

PBAT puro com 90 dias de experimento (b), do PBAT recoberto de grafeno, após 90 dias de 

experimento (c) e com 180 dias de experimento puro (d) e 180 dias com recobrimento por 

grafeno (e). A Tabela 8 apresenta os resultados de �̅�n e �̅�w extraídos das respectivas curvas, 

juntamente com o valor de Polidispersividade de cada amostra. 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Log M

PBAT

PBAT90

PBAT+G90

PBAT180

PBAT+G180

 

Figura 38: Curva de Distribuição de Massa Molar, onde (a) é a curva inicial do PBAT puro, (b) é a curva do 

PBAT puro após 90 dias, (c) é a curva do PBAT recoberto com grafeno, após 90 dias, (d) é a curva do PBAT 

puro com 180 dias e (e) é a curva do PBAT recoberto com grafeno em 180 dias. 

 

Como pode ser visto na Figura 38, todas as amostras (com e sem grafeno) após terem 

sido expostas ao solo simulado apresentaram curvas de distribuição de massa molar 

deslocadas para valores mais baixos, indicando cisão molecular. Contudo, os deslocamentos 

das curvas, mesmo para um tempo de aterramento de 180 dias ainda é muito pequeno. Esse 

dado corrobora os de perda de massa do PBAT após 180 dias de aterramento, pois as amostras 

com e sem grafeno atingiram valores menores que 15 %. Ou seja, variações baixas de massas 

molares eram esperadas.  Essa queda dos valores de massa molar ocorre devido às reações de 

cisão de cadeia, principalmente das ligações ésteres que são facilmente atacadas pelos 

microrganismos. 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 
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Tabela 8: Valores de �̅�n, �̅�w e Polidispersividade (PD), para as curvas das amostras do PBAT. Fonte: 

Organizado pelo autor, 2015. 

 �̅�w �̅�n PD 

PBATPURO 23700 11800 2,00 

PBATPURO90dias 22900 11800 1,94 

PBAT+G90DIAS 23200 11700 1,98 

PBATpuro180dias 21400 11200 1,91 

PBAT+G180dias 20900 11000 1,90 

 

A partir dos dados da tabela 8, é possível observar que a variação nos valores de �̅�n e 

�̅�w é baixa. Outro fato também importante é que entre os materiais com e sem recobrimento 

de grafeno a variação nos valores de massa molar também é pouco significativa. Esse 

resultado também corrobora os de perda de massa, uma vez que a presença do grafeno apenas 

retardou o processo biodegradativo do PBAT na primeira semana. Para os tempos de 90 e 180 

dias, os valores de perda de massa são praticamente os mesmos, isso é um indicativo que o 

grafeno foi desprendido do polímero ou consumido pelos microrganismos. 
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5.2.3. Análises de Superfície 

- Raman 

 A Figura 39 mostra uma foto da superfície do PBAT recoberto com grafeno após 90 

dias de aterramento, adquirida através de microscopia ótica (a); um espectro Raman de uma 

região aleatória da amostra (b), e um mapeamento da FWHM da banda 2D de uma região 

específica da superfície do filme recoberto com grafeno.  
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Figura 39: Imagem ótica da superfície do filme de PBAT recoberto com grafeno após 90 dias de aterramento 

(a), espectro Raman de região da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman 

da largura à meia altura da banda 2D (FWHM) de uma região do filme (c). 

A Figura 40 apresenta as mesmas informações para o PEBD recoberto com grafeno 

após 90 dias de aterramento. Estas figuras demonstram que o grafeno se manteve aderido à 
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superfície dos polímeros, mesmo após o experimento de aterramento, revelando que as 

bactérias não exercem atividade de degradação sobre o grafeno até esse tempo de análise.  
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Figura 40: Imagem ótica da superfície do filme de PEBD recoberto com grafeno após 90 dias de aterramento 

(a), espectro Raman de região da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman 

da largura à meia altura da banda 2D (FWHM) de uma região do filme (c). 

A Figura 41 mostra uma foto da superfície do PBAT recoberto com grafeno após 180 

dias de aterramento, adquirida através de microscopia ótica (a); um espectro Raman de uma 

região aleatória da amostra (b), e um mapeamento da FWHM da banda 2D de uma região 

específica da superfície do filme recoberto com grafeno (c). A imagem do mapeamento, 

demonstrando que após o período em que foi submetido ao experimento, o grafeno se 

desprendeu ou foi consumido pelos micro-organismos, apresentando algumas pequenas 

perdas (considerando que a ausência de grafeno é para sinais de FWHM da banda 2D, 

inferiores a 10 cm
-1

). Esse dado corrobora os de massa molar, o que se previa que em tempos 
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longos de aterramento não havia diferença significativa entre as amostras de PBAT com e 

sem grafeno na sua superfície, no processo degradativo, devido ao desprendimento ou 

consumo do grafeno pelos microrganismos. 
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Figura 41: Imagem ótica da superfície do filme de PBAT recoberto com grafeno após 180 dias de aterramento 

(a), espectro Raman de região da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman 

da largura à meia altura da banda 2D (FWHM) de uma região do filme (c). 

 

A Figura 42 apresenta as mesmas informações mostradas na Figura 41, para o PEBD 

recoberto com grafeno após 180 dias de aterramento. No caso do PEBD nota-se que ocorreu 

um grande desprendimento do grafeno da superfície do filme polimérico após 180 dias de 

aterramento. Os dados de perda de massa não indicaram um significativo indício de 

biodegradação do PEBD com e sem grafeno em sua superfície. Como o grafeno que recobre 
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esses filmes possui apenas uma camada atômica de espessura, o seu desprendimento não é 

detectável pela sua perda de massa.  

Em ambos os tipos de polímeros, PEBD e PBAT, ocorreu o desprendimento do 

grafeno após 180 dias de aterramento, entretanto, no caso do PBAT, houve consumo do 

polímero pelos microrganismos, diferentemente do PEBD, que manteve sua massa. Essa 

afirmação é comprovada pelos dados de perda de massa.  
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Figura 42: Imagem ótica da superfície do filme de PEBD recoberto com grafeno após 180 dias de aterramento 

(a), espectro Raman de região da superfície do filme (b) e um mapeamento Raman 

da largura à meia altura da banda 2D (FWHM) de uma região do filme (c). 
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- AFM 

 As análises por AFM, ou microscopia de força atômica, são responsáveis pela 

observação de mudanças topográficas nas superfícies dos filmes aqui avaliados quando 

submetidos ao ensaio de biodegradação. A Figura 43 apresenta as imagens da superfície do 

filme de PEBD sem recobrimento de grafeno antes e após 180 dias de ensaio de 

biodegradação. Nestas imagens pode-se observar que o filme de PEBD não exposto apresenta 

uma baixa rugosidade, e após 180 dias de aterramento, essa topografia se altera em regiões 

restritas. Esse resultado é esperado, já que o PEBD é um material totalmente não 

biodegradável dentro dessa faixa de tempo de análise. Essa alteração muito pequena no relevo 

pode ser apenas devido ao acúmulo de material do solo em sua superfície. 

PEBD 

Inicial 180 dias 

  

 

Figura 43: Imagens da superfície de filmes de PEBD sem cobertura de grafeno não exposto e exposto a 

microrganismos por 180 dias.. 

Diferentemente do PEBD, as imagens do PBAT sem cobertura com grafeno (Figura 

44) demonstram que ocorre um aumento considerável de rugosidade na superfície do filme 

após 180 dias. Esse resultado é relativo aos processos de erosão que ocorrem em decorrência 

da biodegradação do polímero. 
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PBAT 

Inicial 180 dias 

  

 

Figura 44: Imagens da superfície de filmes de PBAT sem cobertura de grafeno não exposto e exposto a 

microrganismos por 180 dias. 

 As Figuras 45 e 46 apresentam imagem dos filmes de PEBD e PBAT recobertos com 

grafeno antes e após 180 dias de ensaio de biodegradação, respectivamente. Para os filmes de 

PEBD recobertos com grafeno, nota-se inicialmente, que há pouca alteração na rugosidade do 

filme devido à inclusão do grafeno antes do ensaio de biodegradação.  Isso indica que de 

alguma forma, a transferência do grafeno para o PEBD ocorre induzindo poucas alterações ao 

polímero. Em se tratando do PBAT isso não ocorre, a superfície do filme é bastante alterada 

após a transferência do grafeno. Após 180 dias, o PEBD recoberto com grafeno apresenta 

variação em sua topografia, provavelmente, devido ao acúmulo de resíduo do solo, pois o 

material não apresenta perda de massa durante esse período de exposição. A imagem da 

superfície do PBAT recoberto com grafeno após 180 dias de aterramento mostra um filme 

com rugosidade elevada, característica de filme com elevado grau de decomposição devido à 

ação de microrganismos. 

 A detecção do desprendimento do grafeno após os 180 dias de aterramento fica muito 

difícil de observar usando a técnica de AFM, principalmente, porque a superfície dos 

polímeros são bastante irregulares, somado ao fato de que cada camada do grafeno ter entre 

0,7 a 1,2 nm de espessura. 
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PEBD+G 

Inicial 180 dias 

  
 

Figura 45: Imagens da superfície de filmes de PEBD com cobertura de grafeno não exposto e exposto a 

microrganismos por 180 dias. 

 

A Figura 46 compreende as amostras de PBAT recobertas com grafeno, inicial e após 

180 dias de aterramento. A amostra inicial, já demonstra certa rugosidade, por conta 

provavelmente da contração do material, após a transferência do grafeno e já na amostra com 

180 dias a diferença entre vales e picos ainda é maior. Novamente, a não presença do grafeno 

após 180 dias de exposição faz com que as características da superfície do PBAT se tornem 

semelhantes as da amostra que inicialmente não continha grafeno.  

 

PBAT+G 

Inicial 180 dias 

  
 

Figura 46: Imagens da superfície de filmes de PBAT com cobertura de grafeno não exposto e exposto a 

microrganismos por 180 dias. 

Os dados de rugosidade dos filmes de PEBD e PBAT com e sem cobertura de grafeno 

estão apresentados na Figura 47. Esses dados confirmam o que já foi discutido anteriormente, 
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ou seja, a presença do grafeno na superfície do PEBD não altera sua rugosidade, enquanto que 

para o PBAT o processo de transferência do grafeno elevou a rugosidade do filme. Após 180 

dias todos os filmes apresentam rugosidades mais elevadas indicando que para o PEBD, há 

acúmulo de resíduos e no caso do PBAT, por decorrência do processo degradativo. 

 

Figura 47: Variação da rugosidade dos filmes de PBAT e PEBD, com e sem recobrimento de grafeno, não 

exposto e exposto a microrganismos por 180 dias. 

 

- Ângulo de contato e energia de superfície 

O ângulo de contato é uma medida que permite avaliar diversas características de 

superfície de filmes, como, principalmente, seu caráter hidrofílico e /ou hidrofóbico. Além 

dessas características, os valores de ângulo de contato podem levar ao cálculo de energia de 

superfície (γ), que é composta de dois componentes, γD e o γP, referente à contribuição 

dispersiva e polar. A contribuição dispersiva é relativa às forças de Van der Walls, e a 

contribuição polar é relativa às interações polares e as ligações de hidrogênio. 

 As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados das medidas dos ângulos de contato para 

os filmes de PEBD e PBAT (com e sem cobertura de grafeno) não exposto e exposto por 180 

dias ao ensaio de biodegradação, respectivamente. Os resultados apresentados nessas tabelas 

foram obtidos com valores médios de no mínimo 20 medidas em cada filme. 

 Teoricamente o valor do ângulo de contato de uma gota de água sobre o grafeno CVD 
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é reportado como igual a 104
o
 por Shih et al (2015), e outros autores também já reportaram 

valores experimentais próximos a 90
o
 quando transferidos para substratos de SiO2 (KIM, 

2011). Em artigo recente, questiona-se a influência do ambiente nos valores de ângulo de 

contato medidos, e podem variar entre 40 a 86
o
 dependendo das moléculas adsorvidas em sua 

superfície (LI et al., 2013). 

Tabela 9: Dados obtidos pelas medidas de ângulo de contato usando água (1) e etileno glicol (2) para os filmes 

de PBAT com e sem cobertura de grafeno, antes e após 180 dias de ensaio de biodegradação. 

Amostras Ө1 Ө2 γD γp γ 

PBAT 63,9±0,8 36,7±0,8 15,7±0,5 25,7±0,8 41,4±0,9 

PBAT+G 66,1±0,3 43,0±0,3 13,5±0,2 26,1±0,4 39,5±0,4 

PBAT 180 57,4±0,9 29,8±7,0 15,4±2,1 30,4±1,9 45,8±2,8 

PBAT+G 180 49,7±1,3 48,1±1,4 6,1±0,5 49,8±1,9 49,7±1,3 

 

Tabela 10: Dados obtidos pelas medidas de ângulo de contato usando água (1) e etileno glicol (2) para os filmes 

de PEBD com e sem cobertura de grafeno, antes e após 180 dias de ensaio de biodegradação. 

Amostras Ө1 Ө2 γD γp γ 

PEBD 79,8±0,9 70,4±0,6 4,9±0,5 26,4±1,4 31,3±1,5 

PEBD+G 75,5±0,1 62,5±0,8 7,2±0,4 26,2±0,5 33,4±0,6 

PEBD 180 67,7±1,4 67,7±1,4 2,6±0,4 40,9±0,9 43,6±0,9 

PEBD+G 180 63,1±0,3 55,4±0,1 6,4±0,1 37,0±0,4 43,4±0,4 

 

Ao observar os resultados dos ângulos de contato para os filmes de PBAT sem e com 

cobertura de grafeno antes do ensaio de biodegradação, verifica-se que ocorreram aumentos 

para Ө1 e Ө2 devido à presença de grafeno. Fato inverso ocorreu para o filme de PEBD. No 

caso do PBAT, esse possui um caráter mais hidrofílico do que o PEBD, como pode ser visto 

nos valores de Ө1 para os filmes desses polímeros. Ao transferir o grafeno para o PBAT, a 

superfície desse filme tornou-se um pouco mais hidrofóbica, uma vez que o grafeno possui 

essa característica. O filme de PEBD ao ser recoberto com o grafeno, tornou-se mais 

hidrofílico, indicando que o grafeno CVD possui características menos hidrofóbicas que o 

próprio polímero. Esse mesmo comportamento ocorreu com as medidas realizadas utilizando 

etileno glicol. Essas variações conduziram a valores de γ
D

 , γ
P
  e γ muitos semelhantes para os 

filmes com e sem grafeno. Se esses dados dos valores de energias fossem avaliados 

isoladamente, seria induzida a linha de pensamento que o grafeno é invisível do ponto de vista 

de alterações das características físico-químicas do substrato. Porém, como os resultados de 
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ângulo de contato mostram isso pode não ser uma afirmativa correta. 

Após 180 dias de aterramento, comportamentos distintos podem ser observados para 

os diferentes polímeros e pela presença ou não do grafeno. O PBAT sem grafeno em sua 

superfície mostra que após o aterramento por 180 dias os valores de Ө1 e Ө2 reduziram 

significativamente elevando o valor da energia de superfície. Esse resultado indica que o 

PBAT sofreu mudanças com grande relevância devido ao processo de biodegradação que 

promove a formação de mais substâncias polares, por conta da digestão e da hidrólise das 

cadeias poliméricas que formam ácidos carboxílicos (-COOH) e grupos alcoólicos (-COH), 

que são mais polares do que os grupos éster (-COOC-) aumentando a porção polar (γP) 

(CLAYDEN, 2012). O filme de PEBD sem presença de grafeno, apresenta um 

comportamento em que os valores de Ө1 e Ө2 também reduzem, contudo, o efeito é mais 

intenso para água. Isso indica que ocorreu a formação de biofilme na superfície do filme e não 

devido às cisões moleculares, uma vez que o PEBD não sofre perda de massa mesmo após 

180 dias. 

Os filmes de PBAT contendo grafeno após 180 dias de aterramento mostram que o 

desprendimento do grafeno indicado pelo mapeamento do FWHM da banda 2D (mesmo que 

em pequena quantidade) juntamente com o processo degradativo do PBAT conduziram a um 

aumento da hidrofilicidade (redução de Ө1) e aumento do valor da energia de superfície total 

(γ). Os dados reportados para o PEBD recoberto com grafeno e exposto em solo por 180 dias 

também inferem que hidrofilicidade (redução de Ө1) e aumento do valor da energia de 

superfície total (γ) ocorrem, muito mais devido à formação de biofilme do que consumo das 

cadeias poliméricas do PEBD. A Figura 48 apresenta de forma gráfica os dados apresentados 

nas Tabelas 8 e 9. 
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Figura 48: Gráfico com os dados de ângulo de contato, demonstrando os valores de γ e Ө. 

 

5.3. Análise de Microbiota do Solo 

 A Figura 49 apresenta imagens do resultado do cultivo de bactérias em meio TSA, a 

partir de diluição seriada de amostras do solo, obtidas dos solos utilizados nas caixas de 

compostagem do PBAT e PEBD separadamente, quando na presença ou não de porções de 

grafeno CVD. Essa coleta de solo foi realizada após 45 dias do início do experimento.  

Para o inóculo produzido a partir do solo vindo das caixas de compostagem do PBAT, 

não houve proliferação de bactérias que produzissem pigmentação. Para o inoculo contendo o 

solo do PEBD foram, observadas bactérias que produzem pigmentação vermelha, 

características de bactérias do solo conhecidas como Serratia rubidaea (AUSTIN, 1986).  

Com o intuito de aferir com maior acuidade o efeito do grafeno sobre os 

microrganismos, além do inóculo deste solo do aterramento foram adicionados fragmentos de 

grafeno CVD. Verifica-se que em ambos os casos, a presença do grafeno CVD gerou uma 

pigmentação diferenciada em torno desse material. Provavelmente, o cobre, que serve de 

substrato para o crescimento do grafeno, ou a própria estrutura de carbono, modificou o 

metabolismo dos microrganismos presentes gerando uma pigmentação diferenciada.  

Outro aspecto interessante, observado nas placas onde houve adição de fragmentos de 

grafeno CVD, é que aparentemente as bactérias presentes no cultivo, serviram como uma 

espécie de indicador de recobrimento do grafeno. Regiões do cobre que oxidaram, adquiriram 
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uma cor azulada, consequência do processo oxidativo, possivelmente indicando que não há 

recobrimento por grafeno. Provavelmente, isso ocorreu por conta de uma reação química, 

decorrente da produção de amônia, através do metabolismo de bactérias em um processo 

denominado de amonificação, que é a decomposição de compostos nitrogenados em amônia, 

somados a presença de Triptona do meio de cultura TSA, que apresenta enxofre em sua 

constituição, esse mecanismo está esquematicamente apresentado na Figura 50.  

 

 

Figura 49: Inóculos das amostras de solo diluídos do recipiente de compostagem do PBAT, na 

presença (a) ou não de porções de grafeno CVD (b). Inóculos das amostras de solo diluídos do recipiente de 

compostagem do PEBD, na presença (c) ou não de porções de grafeno CVD (d). 

 

 
 

Figura 50: Equação de redução do nitrato em amônia e da oxidação do cobre a Hidróxido de cobre (II). 

Adaptado de Queirós (2003). 
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Este tipo de indicação se mostra interessante, por identificar o recobrimento do 

grafeno em grandes áreas, o que não é possível através de espectroscopia Raman que se limita 

a mapeamento na ordem de micrômetros. 

Novos inóculos foram preparados com o solo maturado após 90 dias, tanto para as 

caixas contendo PBAT, como para as contendo PEBD. Para as preparações de inóculos com 

solo maturado por 90 dias utilizou-se outro meio de cultura, o PCA. A Figura 51 apresenta de 

forma comparativa os inóculos das amostras preparadas com solo maturado após 45 e 90 dias. 

Novamente, porções de grafeno CVD foram expostas a esses inóculos.  

 

 

Figura 51: Placas de cultivo com solo do ensaio de aterramento das amostras de PEBD e PBAT, sendo as placas 

a, b, c e d, da coleta com 45 dias e as placas e, f, g e h da coleta de solo com 90 dias. 

 

A presença de enxofre no meio de cultura TSA, se mostrou fundamental para que 

ocorresse o processo indicativo de oxidação, como foi discutido anteriormente. No caso da 

cultura com PCA esse fenômeno não ocorre, comprovando a teoria prevista. 

Nos cultivos de 180 dias, como observado na Figura 52, as placas de cultivo em meio 

TSA (a,b,c,d), apresentaram a mesma oxidação no cobre, entretanto, os fragmentos de cobre 

recobertos de grafeno CVD, mantiveram-se intactos, ou com pouca oxidação, demonstrando 

uma forma de indicação de recobrimento, que não ocorre nas placas contendo meio PCA (e, f, 

g, h). Entretanto, pode-se observar que a seletividade para a proliferação de Serratia 
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rubidaea, desapareceu, provavelmente por conta do solo, ser antigo e não haver mais algum 

nutriente que favoreça a presença deste tipo de microrganismo. Nas Figuras 53 e 54, pode-se 

observar com maior detalhe a diferença entre o cobre oxidado e não oxidado. 

 

Figura 52: Placas de cultivo com solo do ensaio de aterramento das amostras de PEBD e PBAT, sendo as placas 

a, b, c e d, em meio TSA e as placas e, f, g e h em meio PCA, da coleta de solo com 180 dias. 
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Figura 53: Imagem comparando um fragmento de cobre recoberto com grafeno CVD e um fragmento de cobre 

puro, em meio TSA, com inóculo de solo de biodegradação de PBAT. 

 

Figura 54: Imagem destacando o cobre oxidado, pelo efeito dos microrganismos. 
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6. Conclusões 

O presente trabalho objetivou-se em avaliar a influência da adição de grafeno CVD à 

superfície de polímeros biodegradáveis (PBAT) e comparar com um polímero não 

biodegradável, observando as modificações nos processos que levam a sua degradação e 

outros tipos de modificações físicas e químicas, decorrentes deste processo. Após os 

resultados obtidos e as discussões geradas neste documento, algumas conclusões podem ser 

geradas: 

- O processo de transferência de grafeno CVD para os filmes poliméricos via 

metodologia “Direct Dry Transfer” mostrou-se extremamente eficiente, conduzindo a 

recobrimentos em toda superfície. 

- Baseado nos dados obtidos verificou-se que a adição de grafeno CVD a superfície do 

polímero, proveu certa resistência à biodegradação, pelo menos durante a primeira semana, 

visto que inicialmente as curvas de perda de massa, apresentaram comportamentos distintos 

no PBAT, conhecido por ser altamente degradável. Já no caso do PEBD, com adição de 

grafeno, houve um pequeno acréscimo em sua massa, visto que ele é bem mais resistente aos 

processos microbiológicos, podendo até prover um local para depósito dos microrganismos e 

conjuntamente facilitar a adesão de silicatos na superfície. 

- Quanto ao recobrimento do grafeno, como esperado, devido à adesão estática do 

grafeno a superfície do polímero, este se manteve aderido em etapas iniciais, contudo, em 

tempos mais prolongados, o grafeno se desprendeu ou foi consumido por micro-organismos 

em ambos os tipos de polímeros. As curvas de medidas de massa molar no PBAT 

demonstraram uma tendência na redução de cadeias longas de moléculas e de aumento nas 

cadeias curtas, proporcional nos materiais tanto com recobrimento de grafeno, quanto sem, 

tornando os valores obtidos na variação não significantes entre os materiais para tempos de 

exposição prolongados. 

- Os dados de AFM e ângulo de contato conjuntamente, demonstram que houve 

grande modificação na superfície dos polímeros durante o ensaio, assim como, demonstram 

que nos polímeros com e sem a presença do grafeno esta modificação ocorreu de forma 

diferenciada, demonstrando que o grafeno promove algum tipo de proteção contra os efeitos 

da biodegradação, assim como promoveram um aumento na energia livre de superfície do 

polímero. 

- Quanto às questões microbiológicas do solo, pode-se constatar que há intensa 

atividade bacteriana, dado a proliferação exacerbada, ou seja, o excesso de colônias presentes 
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na placa do meio de cultura para ambas as amostras coletadas dos solos de compostagem dos 

diferentes polímeros. Outra atividade interessante é a seletividade que o solo demonstra, de 

acordo com o polímero aterrado, provavelmente os nutrientes liberados na biodegradação, 

ditam quais os microrganismos se proliferarão no solo, fato este exemplificado nos inóculos 

produzidos, a partir do material coletado das caixas de compostagem do PBAT e PEBD com e 

sem grafeno. Contudo, um dos fatos mais interessantes nos resultados de proliferação de 

microrganismos é que a presença de enxofre do meio TSA provocou um comportamento 

diferenciado das bactérias. Esta reação acarretou em um meio de diferenciação entre regiões 

cobertas ou não por grafeno através da modificação da coloração da superfície do cobre 

contendo grafeno, azulada para porções sem grafeno e não afetada quando na presença do 

grafeno. 
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