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1 INTRODUÇÃO  

 

Polímeros oferecem vasta aplicação devido às suas propriedades, versatilidade 

de uso e baixo custo, o que atende a muitas exigências do mercado. 

Em consequência do aumento no consumo dos polímeros sintéticos há geração 

de grande quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente que apresentam 

resistência a degradação natural acarretando graves problemas ambientais. 

Outro agravante é que para a obtenção de matéria-prima são utilizadas fontes 

não renováveis como o petróleo. O esgotamento desta fonte leva a busca por alternativas 

ligadas a fontes renováveis para a obtenção dos polímeros (SCOTT, 2002). 

 Diante de tais problemáticas os polímeros biodegradáveis são cada vez mais 

estudados e explorados pela comunidade científica a fim de se obter soluções visando 

minimizar o impacto ambiental gerado pelo descarte de plásticos (FRANCHETTI, 2006). 

Os biopolímeros, dentre eles os polímeros biodegradáveis provêm, 

predominantemente, de fontes de carbono renovável de origem agrícola ou microbiológica e 

quando em condições adequadas do meio (temperatura, umidade, pH, luz, oxigênio) e sob a 

ação de microorganismos ou enzimas, estes se degradam em dióxido de carbono, água e 

biomassa (FRANCHETTI, 2006).   

 Embora alguns microrganismos e enzimas responsáveis pela degradação de 

polímeros biodegradáveis tenham sido identificados, se faz necessário compreender com 

clareza os mecanismos de biodegradação para que se tenha maior entendimento deste 

fenômeno (SCOTT, 1995, apud BUENO, 2010). 

Os principais polímeros biodegradáveis são poliésteres baseados nos ácidos 

hidroxi-carbônicos. Entre eles o poli (ácido láctico) - PLA que é produzido por síntese 

química a partir de ácido láctico obtido por fermentação bacteriana de glicose. Este polímero 

é um poliéster alifático biodegradável, que possui cadeias carbônicas hidrolisáveis e sua 

biodegradação ocorre por hidrólise simples da cadeia do poliéster em meio aquoso 

(FALCONE, 2007). 

O PLA apresenta aplicações na área médica como biomaterial. Tem uso 

potencial na confecção de embalagens, itens de descarte rápido e fibras têxteis e forração. 

O PLA é um material adequado para embalagens de produtos secos não 

duráveis, pois tem boas propriedades mecânicas, transparência e é biodegradável, por isso tem 

cerca de 70% de sua produção aplicada à indústria de embalagens e os outros 30% no setor de 
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fibras e têxtil, agricultura, eletrônicos, aparelhos e aparatos domésticos e aplicações na área 

médica (AJIOKA; ENOMOTO; SUZUKI; YAMAGUCHI, 1995). 

A capacidade de o PLA ser processado em equipamentos convencionais de 

embalagens aliados à combinação de suas propriedades desejáveis, como alta claridade, 

rigidez e capacidade de impressão está proporcionando uma nova oportunidade aos setores 

que utilizam termoplásticos, que têm a oportunidade de utilizar os polímeros de forma mais 

responsável, por meio da aplicação de um material biodegradável que não traz impacto ao 

meio ambiente (PONCE; BUENO; LUGÃO, 2009).  

Tratando-se de embalagens para fármacos, os blisters são invólucros que 

consistem de uma bandeja moldada com cavidades dentro das quais as formas farmacêuticas 

são armazenadas, normalmente com uma cobertura de material laminado selado à parte 

moldada que deve ser aberta ou rompida para acessar o conteúdo (ANVISA, 2009, apud 

Padilha, 2009). 

No processo de descarte a possibilidade de haver contaminantes nas 

embalagens de fármacos, juntamente com o aumento do custo e do trabalho na separação do 

material fazem dos processos de reciclagem inviáveis (SPINACÉ; PAOLI, 2005). 

Diante do exposto torna-se importante o estudo da aplicação do PLA em 

embalagens tipo blister o que potencialmente contribuirá para a preservação e manutenção do 

meio ambiente. 

Neste trabalho será estudada a obtenção e biodegradação de laminados de PLA 

termoformados para obtenção de embalagens para fármacos. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Obter, caracterizar e estudar a biodegradabilidade de poli(ácido láctico) (PLA) 

para aplicação em embalagens para fármacos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter e caracterizar estrutural, térmica e mecanicamente laminados de 

poli(ácido láctico) (PLA) e estudar sua degradabilidade. 
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1.3 JUSTIFICATIVA  

  

 Atualmente há um interesse mundial  na produção de materiais que após o seu 

descarte tenham como produto final substâncias que sejam ambiental e ecologicamente 

aceitáveis, ou seja, que não gerem um grande impacto ambiental. Sendo assim, aumentam as 

investigações em busca de plásticos biodegradáveis que possuam propriedades e 

características de desempenho que se assemelham as dos plásticos convencionais e ainda 

assim sejam facilmente degradados no ambiente pela ação de microorganismos (BUENO, 

2010).  

Em embalagens utilizadas para fármacos, é necessário que as embalagens do 

tipo blisters apresentem propriedades e taxas de permeabilidade ao vapor d’água, ao oxigênio 

e a transmissão de luminosidade além de características de resistência mecânicas à 

termossoldagem e à perfuração, características imprescindíveis para a aprovação do material 

para este tipo de embalagem, que apresentam como principais exigências a capacidade de 

manter a integridade do produto, a fácil manipulação pelo consumidor, a diminuição do risco 

de uso acidental por crianças e a fácil e imediata visualização de violação da embalagem 

(RODRIGUES; FERRAZ, 2007). 

 Considerando que o PLA apresenta as características necessárias para 

aprovação como embalagem de fármacos biodegradáveis, o estudo das condições de 

degradação deste material torna-se imprescindível, cooperando na busca pela melhoria das 

condições do ecossistema.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da parte teórica deste trabalho foi realizado por meio de um 

amplo levantamento bibliográfico em livros, artigos técnicos publicados periódicos, anais de 

congresso, artigos da internet e normas técnicas. 

O desenvolvimento da parte experimental foi realizado a partir dos estudos dos 

parâmetros de extrusão, obtenção do laminado e posterior processo de termoformagem para 

obtenção dos blisters. Posteriormente o material obtido foi caracterizado por meio de ensaios 

mecânicos e morfológicos e estudo experimental da biodegradabilidade dos blisters pelo uso 

de Respirômetro de Bartha. 

 



4 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Materiais poliméricos, destacando-se os polímeros sintéticos vêm substituindo 

materiais tradicionais com frequência e ganhando espaço em novas aplicações devido às suas 

propriedades particulares.  

 

2.1 POLÍMEROS E MEIO AMBIENTE 

 

O processo de extração de recursos naturais essenciais à sobrevivência humana 

ocorre há milênios. O homem foi aprimorando técnicas para o desenvolvimento tecnológico e 

social permitindo que as matérias primas naturais fossem utilizadas para obter maior conforto 

e qualidade de vida. Dentre tantos recursos descobertos e explorados, os renováveis ganham 

destaque em âmbito ambiental. 

Desde o início da civilização os tipos de materiais a serem explorados foram 

sofrendo mudanças e substituições. Processos decorrentes de descobertas científicas e o 

mercantilismo também permitiram maior rapidez na substituição de materiais, como pode ser 

observada as substituições da pedra e da madeira pelo ferro, pelos metais, pelo vidro, entre 

outros. 

Percebe-se que durante a revolução industrial houve um processo de aceleração 

nas descobertas de alternativas mais eficientes e de alto rendimento tecnológico, dessa forma, 

no século XX os materiais sintéticos surgiram como forma de acrescentar possibilidades e 

revolucionar os campos de aplicação dos mesmos. 

Tal revolução pode ser exemplificada pelo desenvolvimento obtido na indústria 

de tintas, que por meio do uso de produtos sintéticos em sua produção permitiu que a 

indústria criasse seis vezes mais tipos de tintas com relação às existentes no início do século 

XX (CANTO, 1999; ROSA, 2003). 

 

 

2.2 UM PROBLEMA AMBIENTAL 

 

A sociedade moderna tem-se utilizado de polímeros de forma cada vez mais 

frequente, sua aplicação tem sido tão diversa que percorre desde a produção de garrafas de 

refrigerante à para-choques de veículos, e desde próteses até tapetes e cobertores, entre outros. 
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Embora os polímeros sejam aplicados, em quase a sua totalidade, para a 

produção de utensílios para uso humano, e apesar dos grandes benefícios obtidos pela sua 

utilização que trouxeram grande desenvolvimento para a sociedade, há problemas importantes 

relacionados ao seu descarte e degradação. 

Os problemas se relacionam principalmente aos polímeros derivados de 

hidrocarbonetos, pois estes apresentam maior resistência aos ataques químicos e biológicos, 

permitindo-lhes longevidade e durabilidade. Soma-se a estes também a quantidade 

exorbitante de resíduos que são descartados de forma inadequada pela sociedade, sendo que 

grande parte dos resíduos sólidos são de produtos industrializados produzidos com polímeros 

sintéticos. 

Esses resíduos levam mais de cem anos para se decompor e seus impactos 

podem ser desastrosos, já que cerca de 10% de todo o lixo produzido na cidade de São Paulo 

constitui-se de material plástico, que em 2004 já chegava a cerca de 1.200 ton/dia de material 

plástico descartado na cidade de São Paulo (ZANIM, 2004). 

Como forma de gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente no que diz 

respeito aos resíduos plásticos, o uso de polímeros biodegradáveis se faz imprescindível, 

assim como o descarte adequado, a reutilização e a reciclagem sempre que possíveis. 

 

2.3 POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS 

 

 Os polímeros biodegradáveis são polímeros que são definidos como materiais 

que podem ser degradados a dióxido de carbono e água, com certa facilidade, pela ação de 

microrganismos como bactérias e fungos, quando em condições ambientais ideais. 

 Mundialmente o interesse em polímeros biodegradáveis tem crescido muito, 

pois em algumas aplicações estes são considerados alternativas eficazes para substituição dos 

plásticos convencionais, por exemplo, na agricultura onde mudas de plantas podem ser 

contidas em sacos plásticos biodegradáveis prontos para o plantio. Devido à necessidade 

mundial de preservação ambiental, um vasto número de polímeros biodegradáveis ao longo 

dos anos é sintetizado e alguns microrganismos e enzimas capazes de degradá-los têm sido 

identificados (FERREIRA; ZAVAGLIA; DUEK, 2005). 

 O processo de biodegradação não é somente menos agressivo ao meio 

ambiente, mas também auxiliar a ele, pois completa o ciclo do carbono e do nitrogênio 

devolvendo-os a natureza de forma rápida e eficaz. Plásticos biodegradáveis quando 
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submetidos ao processo de compostagem obtém-se como produto um material rico em 

carbono e que pode retornar ao solo com efeitos benéficos (DOI, 1990). 

 Inicialmente o desenvolvimento de polímeros sintéticos baseou-se na busca de 

estabilidade do material (relativa inércia e resistência à biodegradação), ao contrário dos 

polímeros naturais como amido, celulose e proteínas.  

 Os primeiros estudos relativos à biodegradação, anteriores a filosofia de 

preservação ambiental, foram realizados visando retardar e prevenir o ataque por fungos, 

bactérias e outros organismos vivos a esses materiais (DOI,1990). 

 A síntese e a biodegradação de compostos orgânicos são duas atividades 

interdependentes. A biodegradação, ou decomposição, é um processo biológico de nutrição e 

respiração. A nutrição tem como finalidade a obtenção de matéria orgânica para a 

estruturação de organismos e a síntese de energia molecular para a realização do processo 

metabólico (BUENO, 2010). 

 Durante o processo respiratório há liberação da energia das moléculas 

orgânicas por oxidação. Os microrganismos utilizam a matéria orgânica constituinte de um 

resíduo sólido ou líquido, utilizando uma pequena parte dela para autoconstrução e 

reprodução, e oxidando o restante através da respiração, aproveitando sua energia e 

devolvendo ao ecossistema elementos na forma de subprodutos do seu metabolismo 

(BUENO, 2010). 

 Logo, verifica-se que apenas resíduos que são biodegradáveis são suscetíveis 

ao tratamento biológico por microrganismos (LIMA, 2001). 

 

2.4 PRODUÇÃO DO POLI ÁCIDO LÁCTICO 

 

O poli(ácido láctico) - PLA é um poliéster termoplástico de cadeia linear, 

biodegradável e biocompatível (KRIKORIAN; POCHAN, 2003). 

O PLA é considerado um polímero biodegradável de origem biotecnológica 

podendo ser classificado segundo o Esquema 1. 
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Esquema 1: Polímeros biodegradáveis. 

Fonte: Yamashita (2009, p. 7)  

 

 

2.4.1 Biossíntese do PLA 

 

A síntese do PLA pode ocorrer pela policondensação do ácido láctico, sendo 

que o produto estará nas formas estereoisoméricas L e D, como mostra o Esquema 2. 

Também pode ser sintetizado pela abertura de anel do lactide, onde se apresenta como L-

Lactide, D-Lactide e o meso lactide, sendo que este é inativo opticamente, como mostra o 

Esquema 3. (CHIELLINI; CHIELLINI; CINELLI, 2002). 

 

 

 

 

Esquema 2: Ácido láctico, a esquerda  D-Ácido Láctico e a direita é L-Ácido Láctico. 

Fonte: Chiellini et al. (2002, p. 200). 
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Esquema 3: Lactide, a esquerda  L-Lactide, ao centro D-Lactide e a direita  Meso-Lactide. 

Fonte: Chiellini et al. (2002, p. 202). 

 

Quando obtido através do lactide o PLA recebe o nome de polilactide, este 

possui a mesma estrutura do PLA, porém há necessidade de nomes diferentes para distinguir 

o tipo de monômero utilizado na obtenção do PLA . Para a obtenção do lactide adota-se um 

processo que envolve a produção de oligômeros de baixa massa molar a partir do ácido 

láctico e por fim este PLA formado é despolimerizado controladamente produzindo dímeros 

cíclicos, como apresentado no Esquema 4 (QUEIROZ, 2000). 

A obtenção do ácido láctico para a produção do PLA pode ser por via 

petroquímica, mas o que torna este polímero ainda mais atrativo é a alternativa de obtê-lo a 

partir de fontes renováveis, por meio do processo de fermentação de açúcares extraídos da 

cana-de-açúcar, casca de batata, arroz e outras fontes (CHIELLINI; CHIELLINI; CINELLI, 

2002). 

 

 

 

Esquema 4: Obtenção de lactide 

Fonte: Chiellini et al. (2002, p. 203). 

 

 

Como apresentado no Esquema 5 a reação de policondensação do ácido láctico,  

produz um polímero de baixa massa molar. A reação ocorre sem catalisador e a água 

produzida durante o processo de polimerização precisa ser retirada, por isso se faz necessário 

catalisador 

Ácido láctico 

Polímero de baixa massa molar Lactide 
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que ao longo do processo o material seja submetido a altas temperaturas e longos tempos de 

reação (CHIELLINI; CHIELLINI; CINELLI, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5: Reação de policondensação do ácido láctico. 

Fonte: Queiroz (2000, p. 5) 

 

De acordo com Ajioka et al. (1995) através da policondensação do ácido 

láctico é possível obter poli(ácido láctico) com alta massa molar utilizando solventes 

orgânicos e catalisadores, sendo que o solvente facilita a remoção de água do processo, e o 

catalisador, principalmente a base de compostos de estanho, leva a formação de polímeros de 

alta massa molar. 

Outro processo que leva à produção de polímeros de alta massa molar é a 

polimerização por abertura de anel do lactide, exposta no Esquema 6 , porém o processo 

apresenta um custo maior, pois exige a obtenção anterior do lactide (QUEIROZ, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Polimerização do PLA a partir da abertura de anel do lactide. 

Fonte: Queiroz (2000, p. 5) 

 

2.4.2 Características mecânicas dos laminados de PLA 

 

As propriedades mecânicas e físicas do PLA são diretamente dependentes da 

sua quiralidade, da massa molar, cristalinidade, orientação e método de obtenção (ZHANG; 

SUN, 2005). 
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Relacionando o método de obtenção do polímero com suas propriedades físicas 

é possível comparar estas propriedades do PLA, resultantes da policondensação do ácido 

láctico e do polilactide, como mostra a Tabela 1. Na Tabela 1 é possível observar que a 

temperatura de transição vítrea é a mesma para ambos, no entanto a temperatura de fusão do 

poli(ácido láctico) é mais baixa que do polilactide, devido aos diferentes tipos de arranjos 

cristalinos formados (AJIOKA, ENOMOTO; SUZUKI; YAMAGUCHI, 1995). 

 

Tabela 1: Propriedades físicas do PLA. 

Propriedades Poli(Ácido Láctico) Polilactide 

Mw 140.000 140.000 

Tg (ºC) 58 59 

Tm (ºC) 163 178 

Fonte: Ajioka et al. (1995, p. 228). 

 

Com relação às propriedades mecânicas do polilactide e do poli(ácido láctico) 

pode-se observar de acordo com a Tabela 2, propriedades bastantes similares mesmo tendo 

processos de obtenção diferentes (AJIOKA et al apud BUENO, 2010). 

 

 

Tabela 2: Propriedades mecânicas do PLA. 

Propriedade Unidade Poli (Ácido 

Láctico) 

Polilactide 

Resistência à tração kgf/cm
2 

630 620 

Elongação % 6 7 

Resistência ao impacto 

Izod 

kgf . cm/cm
2 

2 2 

Dureza Rockwell (R) 119 119 

Vicat ºC 63 (150) 62 (164) 

Índice de fluidez 

(190ºC) 

g/10 min 10 10 

Fonte: Ajioka et al. (1995, p. 229). 
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O PLA apresenta grande potencial como material de embalagem, pois possui 

boas propriedades mecânicas quando comparado com polímeros usualmente utilizados para 

produção de embalagens, como o poliestireno (PS) (CHIELLINI; CHIELLINI; CINELLI, 

2002). 

Quanto a biodegradação das moléculas poliméricas de PLA, estas apresentam 

como subprodutos o ácido láctico, CO2 e H2O que são atóxicos, isso se deve ao fato do PLA 

ser relativamente hidrofílico e biodegradável. O Esquema 7 apresenta a biodegradação das 

moléculas poliméricas de PLA(DRUMOND; WANG; MOTHÉ, 2004). 

Devido à higroscopicidade e biodegradabilidade do PLA sua degradação é 

provocada pela umidade e alta temperatura no meio, o polímero é hidrolisado até que Mw 

esteja por volta de 40.000 g/mol, quando então, os microrganismos presentes no meio 

ambiente continuam a degradação convertendo o PLA de baixa massa molar em CO2, água 

(na presença de oxigênio) ou em metano (na ausência de oxigênio) (ZHANG; SUN, 2005). 

 

 

Esquema 7: Biodegradação do PLA. 

Fonte: Yamashita (2009, p. 11) 
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2.4.3 Aplicações do PLA 

 

Devido à biocompatibilidade e biodegradação do PLA pelo organismo ele 

apresenta aplicação em produtos biomédicos, sendo usual em dispositivos médicos 

implantáveis (placas, pinos, entre outros) e também devido as mesmas características é 

aplicável na obtenção de dispositivos de liberação controlada de drogas (QUEIROZ, 2000). 

A degradação do PLA se dá primeiramente por hidrólise e não por ataque 

microbiano, por conta desta característica no processo de degradação o material é muito 

utilizado como embalagem de contato direto com alimentos, como laminados, recipientes 

termoformados, copos injetados e frascos pois em alta umidade é difícil encontrar 

contaminações por microorganismos tais como fungos (GROSS; KALRA, 2002). 

 

2.5 EMBALAGENS TIPO BLISTERS 

 

Blisters são embalagens que individualizam uma porção de um determinado 

produto, protegendo as demais partes de efeitos nocivos gerados pelo meio externo como 

mostra o Desenho 1 (RODRIGUES ; FERRAZ,  2007). 

 

 

 

Desenho 1: Componentes de embalagem em blister. 

Fonte: Rodrigues e Ferraz (2007, p. 82). 

A utilização maciça de blisters no Brasil se deu a partir da década de 70. De 

acordo com Rodrigues e Ferraz (2007) as vantagens no emprego de embalagens para 
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fármacos em blister no lugar das embalagens tradicionais em vidro são: o fato de o 

comprimido estar selado em sua própria bolsa permitindo a integridade de cada unidade, a 

evidência visual de violação da embalagem, a impossibilidade de mau uso acidental 

(resistência a crianças) e a facilidade no transporte pelo usuário tendo como consequência a 

provável obediência do paciente ao tratamento. 

 

2.5.1 Como são obtidos os blisters 

 

Blisters para produtos farmacêuticos geralmente são formados por um plástico 

termomoldável e o verso por uma combinação de plástico, papel e/ou alumínio, ou ainda por 

alumínio dos dois lados. Embalagens em blister em alumínio de ambos os lados são obtidas 

por alongamento a frio e selagem, já no caso dos laminados plásticos o processo de obtenção 

é a termoformagem (RODRIGUES ; FERRAZ,  2007). 

 

2.5.2 Termoformagem  

 

No processo de termoformagem e suas variáveis, uma chapa ou lâmina 

termoplástica amolecida pelo calor é forçada contra um molde por meio de pressão, 

adquirindo o seu formato, em temperatura controlada.  Neste processo uma chapa ou lâmina 

termoplástica amolecida em alta temperatura é forçada contra um molde por meio de pressão, 

adquirindo o formato do mesmo (BLASS, 1988). 

Existem duas técnicas principais de termoformagem, que são o vacuum foming 

e o drape forming. A principal diferença entre elas é que na primeira, a lâmina é forçada pelo 

vácuo contra o molde ou contra a caixa de molde conforme o caso, sendo então, aquecida. No 

segundo caso, a lâmina presa por garras é colocada na posição de descida, pré-aquecida e 

forçada contra o molde, se aplicado o vácuo. O princípio é o mesmo para as duas técnicas, ou 

seja, a lâmina é aquecida antes, ou em contato com o molde, e o vácuo aplicado. 

Quando comparada ao processo de injeção a termoformagem apresenta o 

menor investimento em equipamentos e moldes, pois é possível a produção de peças com 

espessuras diferentes utilizando o mesmo molde, porém o custo das lâminas é mais alto que o 

de resinas, e a perda de material também é muito alta, devido ao recorte das embalagens. Há 

também dificuldade no controle de espessura das paredes da amostra (BLASS, 1988). 
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2.6 ALUMÍNIO 

 

O alumínio é um metal não-ferroso importante, podendo ser utilizado em 

diversos segmentos. 

Algumas de suas principais propriedades são alta condutibilidade elétrica, a 

resistência à corrosão, não produzir reação tóxica, facilidade de trabalho em qualquer forma e 

aceita diversos acabamentos superficiais. 

Para obtenção do laminado de alumínio utilizado em embalagens é utilizado o 

processo de laminação, ou seja, transformação mecânica que reduz a seção transversal por 

compressão do metal, através da passagem entre dois cilindros de aço ou ferro fundido com 

eixos paralelos que giram em torno de si mesmos. Esta seção transversal é retangular e se 

refere  a produtos laminados planos de alumínio e suas ligas, compreendendo desde chapas 

grossas com espessuras de 150 mm, usadas em usinas atômicas, até folhas com espessura de 

0,005 mm, usadas em condensadores (SARON; GATTI; DANTAS, 1999). 

Na aplicação em blistersl, como é produzido hoje, o laminado de alumínio é 

recozido e deve ser isento de óleo para não prejudicar a adesão do termoselante e, 

conseqüentemente, a hermeticidade da selagem. Há grande dificuldade na eliminação 

completa deste óleo.  

A presença de contaminantes como sais residuais, resíduo excessivo de óleo, 

partículas de poeiras e solventes condensados, inclusive água, é a principal causa de 

problemas de aderência (SARON; GATTI; DANTAS, 1999). 

 

2.6.1 Laminado de Alumínio 

 

As folhas e laminados de alumínio estão cada vez mais presentes em nosso 

cotidiano devido, principalmente, às características especiais deste metal, tais como não-

toxicidade, ótima flexibilidade, insipidez, resistência à contaminação e capacidade de impedir 

a passagem de luz e oxigênio.  

Elas são empregadas na confecção de embalagens para alimentos e produtos 

farmacêuticos, tampas, membranas e componentes eletrônicos, além de utilizadas pela 

indústria automobilística e de refrigeração. 
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O laminado de alumínio é produzido a partir de sucessivas etapas de laminação 

a frio de chapas homogeneizadas, sendo disponibilizadas linhas de laminados com espessuras 

de 0,00635 mm e 0,4 mm (SARON; GATTI; DANTAS, 1999). 

 

2.7 DEGRADAÇÃO DE POLÍMEROS 

 

 A degradação de um polímero é um processo no qual ocorre cisão da cadeia 

polimérica e também a quebra da estrutura no retículo cristalino. A degradação pode ser 

decorrentes do processamento e dos efeitos ambientais sobre os mesmos (BUENO, 2010). 

 Certas características dos polímeros podem influenciar o processo de 

degradação. Além da estrutura química dos polímeros, há outros fatores que também 

influenciam a velocidade de degradação. Na celulose, a alta porcentagem de cristalinidade 

determina uma velocidade de degradação menor se comparada a do amido, que apresenta 

baixa cristalinidade. Polímeros amorfos tendem a degradar mais rapidamente, pelo menor 

empacotamento das cadeias (BUENO, 2010). 

 O processo degradativo de polímeros pode ser ocasionado pela ação de 

microrganismos. Em polímeros sintéticos há maiores dificuldades para a ação dos 

microrganismos, a fim de tornar esta ação mais eficaz vem crescendo o uso de misturas de 

polímeros naturais com sintéticos permitindo maior ação microbiológica sobre o material 

(ROSA, 2003). 

 

2.7.1 Degradação abiótica 

 

 A degradação dos polímeros pode ocorrer de forma abiótica, ou seja, sem a 

presença de organismos vivos. Em geral, o ataque biológico sobre os polímeros é precedido 

por processos abióticos tais como reações de oxidação e de hidrólise. Os poliésteres são mais 

susceptíveis à hidrólise, devido à presença do grupo éster (─COO─) em suas estruturas. Já os 

polímeros que apresentam duplas ligações olefínicas nas estruturas poliméricas são os mais 

susceptíveis à oxidação (BUENO, 2010). 

 A cristalinidade do polímero é um fator determinante na possibilidade de 

ocorrência de oxidação e hidólise. Na medida em que as regiões cristalinas são impermeáveis 

à água e ao oxigênio, tanto a hidrólise como a oxidação ficam restritas às regiões amorfas do 

polímero (BUENO, 2010). 
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2.7.1.1. Degradação por oxidação 

 

 A oxidação consiste no processo de introdução de átomos de oxigênio (O) na 

estrutura do material. Em geral, é um processo que ocorre principalmente nos polímeros que 

contêm cadeias carbônicas. A oxidação de um polímero depende de sua estrutura química e 

também de sua morfologia. 

 Os elastômeros polissaturados são muito susceptíveis à oxidação devido à 

presença de duplas ligações oleofínicas no esqueleto polimérico e à falta de cristalinidade. 

 

2.7.1.2. Degradação por hidrólise 

 

 O mecanismo de degradação hidrolítica pode ser dividido em 3 etapas, 

conforme descrito abaixo: 

Etapa 1: Amostra polimérica homogênea 

Etapa 2: Difusão de água para o interior do polímero, promovendo a quebra das ligações de 

éster por hidrólise. Nesta etapa a superfície do polímero pode degradar mais rapidamente que 

o interior do mesmo. 

Etapa 3: Migração reversa do gradiente de acidez; a degradação se torna mais rápida no 

interior do polímero que em sua superfície, ocorrendo à migração das espécies ácidas geradas 

da hidrólise para a superfície do polímero. 

 À medida que o mecanismo alcança a etapa 3, ocorre uma aceleração da reação 

de hidrólise, onde há uma redução da massa molecular do polímero (ANDERSON, 1990). 

 

2.7.2. Ação de fungos 

 

 Fungos são microrganismos responsáveis pela chamada biodegradação de 

materiais poliméricos, principalmente no caso dos polímeros de origem natural, tais como o 

amido e a celulose. Os fungos produzem enzimas como lípases, invertases, lactases, 

proteinases, amilases, dentre outras, que hidrolisam os substratos para suprir-se de materiais 

nutrientes. As ações dos fungos resultam de processos necessariamente aeróbicos, que 

liberam gás carbônico na atmosfera e devolvem ao solo compostos nitrogenados e outros 

materiais. Uma preocupação que deve ser eliminada é que a quantidade de dióxido de carbono 

gerada é igual a quantidade absorvida durante o crescimento da fonte renovável. 



17 

 

 O crescimento dos fungos é mais lento que o das bactérias e suas culturas 

precisam, em média, de 7 a 15 dias, ou mais de incubação (ROSA, 2003). 

 

2.7.3. A ação de bactérias 

 

 As bactérias presentes no solo também são importantes agentes no processo de 

biodegradação de materiais poliméricos. Ocorrem em todos os tipos de habitats e, devido à 

grande versatilidade metabólica que apresentam, podem sobreviver em ambientes que não 

sustentam outras formas de vida. 

 Assim como no caso dos fungos, a ação degradativa das bactérias é devida 

principalmente à produção de enzimas, responsáveis pela quebra das cadeias, para que as 

bactérias obtenham materiais nutrientes. Na falta de nitrogênio, quando não pode sintetizar 

proteínas nem ácidos nucléicos, as bactérias obtenham materiais nutrientes. Na falta de 

nitrogênio, quando não podem sintetizar proteínas nem ácidos nucléicos, as bactérias 

acumulam o carbono excedente sob a forma de polímeros em ácido hidroxibutírico ou de 

polímeros de glicose, como o amido e o glicogênio. Estes grânulos são utilizados como fonte 

de carbono para a síntese de proteínas e ácidos nucléicos, quando elas obtem nitrogênio 

suficiente. 

 Diferentemente dos fungos, no caso das bactérias os processos biodegradativos 

podem ser tanto aeróbicos quanto anaeróbicos (ROSA,2003). 

 

2.7.4. Degradação por macrorganismos 

  

 A degradação por macrorganismos ocorre quando um polímero é ingerido por 

insetos, animais ou outros seres vivos mastigado, digerido e posteriormente evacuado. Nesses 

processos, de certa forma ocorre uma combinação de ações mecânicas degradativas (a 

mastigação), que provocam quebras na cadeia polimérica, como aquela decorrente de agentes 

químicos presentes no processo de digestão dos animais. Na mastigação, ocorre uma 

considerável deterioração da estrutura física e química do polímero. Por sua vez, a digestão 

remove os componentes dirigíveis através de enzimas. Na medida em que o amido se 

constitui em fonte de alimentação para muitos insetos, a incorporação do amido em blendas 

poliméricas pode contribuir para a aceleração do processo degradativo (ROSA,2003). 
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2.7.5. Fotodegradação 

 

 O termo fotodegradação se refere a um processo que consiste na degradação de 

um polímero quando o mesmo é exposto à luz solar. A radiação ultravioleta é, em geral, o 

componente do espectro eletromagnético que inicia as reações nos grupos fotossensíveis, 

podendo resultar em quebras de cadeias e degradação do polímero. Este processo de 

degradação é bem compreendido e tem permitido o desenvolvimento e a utilização de aditivos 

na preparação de commodities, buscando preveni-los da fotodegradação. Por outro lado, 

quando se quer aumentar a fotodegradabilidade de um polímero, grupos fotoativos soa 

incorporados à cadeia polimérica (ROSA, 2003). 

 

2.7.6. Degradação química 

 

 A degradação química consiste no processo de degradação de um polímero 

quando uma espécie química reage com o material polimérico, formando radicais livres e, 

eventualmente, causando cisão na cadeia polimérica. Essas reações químicas presentes nesse 

processo resultam em quebras das ligações e redução da massa molecular do polímero 

(ROSA, 2003). 

 

2.7.7. Degradação microbiológica 

 

 A degradação microbiológica – ou biodegradação – é o processo de 

degradação de um polímero que resulta da ação de microrganismos, tais como bactérias ou 

fungos, em ambientes aeróbicos ou anaeróbicos. Dessa forma, o processo só pode ocorrer na 

biosfera, uma vez que sua ocorrência depende da presença desses microrganismos. 

 A biodegradação é um processo natural pelo qual compostos orgânicos, em 

contato com o meio ambiente, são convertidos em compostos mais simples, mineralizados e 

redistribuídos através de ciclos elementares como o do carbono, nitrogênio e enxofre. Em 

geral, derivam desse processo CO2, CH4, componentes celulares microbianos e outros 

produtos (ROSA, 2003). 
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2.7.8. Biodegradação 

 

 Um processo de degradação é marcado pela perda de propriedades físicas do 

material que geralmente ocorre por conta da cisão da cadeia polimérica. A degradação pode 

ser consequente do processamento e dos efeitos ambientas sobre o material (Bueno, 2010). 

 A ação de microrganismos sobre os polímeros pode determinar sua 

degradação. Como há maiores dificuldades para a ação dos microrganismos sobre os 

polímeros sintéticos, o uso de misturas de polímeros naturais com sintéticos vem crescendo 

uma vez que a ação dos microrganismos sobre os polímeros naturais tende a ser mais eficaz 

(ROSA, 2003). 

 A biodegradação é o processo de degradação de um polímero que resulta da 

ação de microrganismos, tais como bactérias ou fungos, em ambientes aeróbicos ou 

anaeróbicos (BUENO, 2010).  

 A degradação microbiológica é um processo natural pelo qual compostos 

orgânicos, em contato com o meio ambiente, são convertidos em compostos mais simples, 

mineralizados e redistribuídos através de ciclos elementares como o do carbono, nitrogênio e 

enxofre. Em geral, derivam desse processo CO2, CH4, componentes celulares microbianos e 

outros produtos (ROSA, 2003). 

 

2.7.8.1 Biodegradação imediata 

 

 É a propriedade de uma substância orgânica para ser metabolizada, isto é, 

destruída por uma cultura mista de microrganismos oriundos do meio ambiente, num teste 

simples, sob as condições mais similares possíveis às da natureza, e que limitem as 

oportunidades de ocorrer seleção e adaptação microbiana. Assume-se que as substâncias que 

apresentarem resultados positivos frente a este teste serão degradadas de maneira mais rápida 

e mais completa no meio ambiente natural. 

 

2.7.8.2 Biodegradação total 

 

 É a completa conversão, pela ação microbiana, de uma substância orgânica em 

sais minerais, CO2, H2O, biomassa e metabólitos normais dos microrganismos. 
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2.7.8.3 Método de avaliação da biodegradação 

 

Várias são as metodologias usadas para caracterização de um polímero 

biodegradável. Atualmente a análise mais aceita para detectar polímeros biodegradáveis é por 

emissão de CO2 pelo método de Sturm que por necessitar de um espaço relativamente grande 

e constante alimentação de oxigênio por meio de botijões de gás leva a busca de alternativas 

de menor risco ambiental e maior praticidade tal como a utilização do respirômetro de Bartha 

que faz a medição da emissão de CO2 com eficiência (AMBROSIO; ALVES; FECHINE. 

2011). 

Durante a biodegradação a produção do CO2 é considerada um parâmetro 

importante do processo, assim quanto maior a quantidade de CO2 maior a potencialidade de 

biodegradação do polímero (SOUSA; PAIVA, 2011). 

O monitoramento e quantificação da produção de CO2 é feito semanalmente e 

sem interrupções por um período pré-estabelecido. A utilização de solo ou composto orgânico 

como meio para inoculação é o mais viável no estudo de degradação do plástico, pois simula 

o ambiente no qual este tipo de material é descartado rotineiramente sem o devido cuidado 

(SOUSA; PAIVA., 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foram estudadas as propriedades de laminados de PLA obtidos 

por extrusão e, posteriormente, termoformados, para obtenção de blisters. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

O material utilizado neste trabalho foi o poli(ácido lático) (PLA), produzido 

pela empresa Cargill com o nome comercial INGEO 3051D na forma de grânulos (pellets) 

conforme apresentado nas Fotografias 1 e 2. Na Fotografia 2 pode ser observado que a 

embalagem vem acondicionada em uma embalagem revestida por papel Kraft para impedir a 

sua bidegradação. 

 

 

 
Fotografia 1: Grânulos de Poli(ácido láctico) (PLA) 

 

 
Fotografia 2: Embalagem do material produzido pela NatureWorks.  
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 O PLA utilizado foi obtido através de síntese química a partir do ácido lático, 

obtido por fermentação bacteriana da glicose, extraída do amido. Entre suas principais 

aplicações deste PLA, estão às embalagens para produtos alimentícios. 

As propriedades do PLA utilizado estão apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Propriedades do PLA utilizado 

Propriedade Valores 

Massa molar (g/mol) 100.000 à 300.000 

Temperatura de transição vítrea (Tg) ( C) 58 

Temperatura de fusão (Tm) ( C) 163 

Temperatura de processamento ( C) 165 

 

A resina pode ser processada em máquinas convencionais de injeção e 

extrusão de termoplásticos.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção do laminado de PLA 

 

Devido a grande higroscopicidade do PLA, para obter-se o laminado deste 

polímero tornou-se necessário uma secagem do material, a qual foi realizada em uma estufa 

com circulação e renovação de ar, da MARCONI e modelo MA 035, durante 2 horas a 

temperatura de 100 C. O Quadro 1 apresenta o material na estufa durante o processo de a 

secagem.  
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Quadro 1: A) Estufa onde o PLA foi submetido ao processo de secagem; B) Grânulos de PLA em 

béquer durante a secagem na estufa; C) Parâmetros do processo de secagem. 

 

Após a secagem, o material foi processado em uma extrusora de laboratório da 

AX PLÁSTICOS, rosca dupla, equipada com matriz e assessórios para obtenção de laminados 

planos.  

A extrusão deste material teve por objetivo a obtenção de laminados planos 

para posterior termoformagem para a obtenção de blisters. 

Os parâmetros utilizados no processo de extrusão foram as temperaturas de 

181, 186 e 190°C, respectivamente, para as zonas de alimentação, compressão e cabeçote 

(matriz plana), e com utilização de velocidade de rosca próxima a 70 rpm. 

A Fotografia 3 apresenta a extrusora utilizada na obtenção do laminado de 

PLA. 

 

            

Fotografia 3: Extrusora utilizada na obtenção do laminado de PLA. 

 

 

 

A B C 
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3.2.2 Termoformagem e obtenção dos blisters de PLA 

 

Os laminados obtidos por extrusão foram processados por termoformagem a 

vácuo. Para a obtenção dos blisters foi utilizada uma máquina BRANWELL 3036, na 

temperatura de 150 C, com um tempo de residência de 30 segundos, Fotografia 4. 

 

 

Fotografia 4: Máquina BRANWELL 3036 utilizada no processo de termoformagem.  

 

A Fotografia 5 apresenta o equipamento utilizado na termoformagem com o 

molde de aço para obtenção dos blisters. O molde utilizado é do mesmo tipo utilizado pela 

indústria de produtos farmacêuticos. 

 

 

Fotografia 5: Equipamento de termoformagem com o molde de aço para obtenção dos blisters. 
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3.2.3 Determinação da massa molar do PLA antes e depois do processamento 

 

Existem vários métodos experimentais para determinação da massa molar 

sendo que a Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) permite a determinação da 

distribuição da massa molar. 

Utilizando o equipamento de GPC Viscotek HT – GPC Modelo 350A, 

apresentado na Fotografia 6, realizou-se a determinação da massa molar do PLA virgem e 

do PLA após processo de extrusão e termoformagem.  

Neste procedimento 100mL de uma solução de tetrahidrofurano (THF 0,02 – 

0,03 BHT 99,8%)  com o polímero analisado foi bombeada, com razão de fluxo de 1,0 

mL/min, através de uma coluna de gel de poliestireno (PS) (PLA_puro_Nat_01-Padrao PS 

Maio 2012-0009-0004.limPLA_puro_Nat_01-Padrao PS Maio 2012-0009-0004.lim). A 

temperatura do ensaio foi mantida em 40°C 

Este gel possui uma porosidade que permite a entrada de cadeias poliméricas 

menores excluindo as cadeias maiores que então contornam as partículas de gel. Ao 

penetrarem nos poros as cadeias menores percorrem um caminho maior que as cadeias 

maiores. Ao final da coluna de separação cadeias de massa molecular maior serão eluídas 

primeiro, sendo seguidas pelas cadeias menores, permitindo assim uma separação contínua de 

massas moleculares da amostra (CANEVAROLO, 2002).  

 

 

Fotografia 6: Equipamento de Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) Viscotek HT – GPC 

Modelo 350A 
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3.2.3 Ensaios de caracterização do PLA 

 

Para a caracterização do PLA foram realizados os ensaios de índice de 

fluidez, rasgamento, tração e dureza. 

 

3.2.4.1 Índice de Fluidez do PLA 

 

O índice de fluidez é um teste simples, rápido e útil no controle da qualidade de 

resinas termoplásticas. É usado frequentemente como um ensaio de controle de qualidade para 

atestar se o material recebido das petroquímicas ou distribuidoras de polímeros atende as 

especificações indicada.  

O teste tem a função de indicar a “fluidez” relativa de resinas termoplásticas. A 

propriedade medida por este teste é basicamente o fluxo do polímero fundido. Em geral, os 

materiais que são mais resistentes ao fluxo são aqueles com maior massa molar ou aqueles em 

que as moléculas se apresentam com fortes interações. Portanto, através do índice de fluidez, 

é possível avaliar qualitativamente a massa molar de um polímero. De acordo com a norma 

ASTM D-1238, este método destina-se à medida da taxa de extrusão de resinas fundidas 

através de uma matriz de comprimento e diâmetro padronizado, sob condições pré-

estabelecidas de temperatura, carga, posição do pistão e tempo. A taxa de extrusão para efeito 

do índice de fluidez é sempre medida tomando-se por base a quantidade de material, em 

gramas, que é extrudada através da matriz em 10 minutos.  

O ensaio é realizado em um aparelho denominado Plastômetro, apresentado na 

Fotografia 7. 

 

 

 Fotografia 7: Máquina de determinação do índice de fluidez. 
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Neste ensaio o polímero é forçado a passar por um orifício de dimensões 

normatizadas, conforme a ASTM 1238, a uma determinada temperatura, no caso do estudo 

em questão, para o PLA, a temperatura foi de 190ºC e a uma carga, também normatizada de 

2,16kg .  

 

3.2.4.2 Ensaio de resistência ao rasgamento nos laminados de PLA 

 

A resistência ao rasgamento informa qual é o desempenho de determinado 

material às solicitações que simulam uma tensão de tração sobre o mesmo quando em 

trabalho. 

O teste é realizado, em máquina universal de ensaios e nela determinamos 

qual é a força necessária para rasgar o corpo de prova. O ensaio foi executado segundo a 

norma ASTM D624, que determina o tipo de corpo de prova e as condições para este ensaio. 

A Fotografia 8 apresenta  a máquina universal de ensaios,  dinamômetro Q-

TEST, modelo 65J, equipamento utilizado no ensaio de rasgamento. 

 

 

Fotografia 8: Máquina universal de ensaios, dinamômetro Q-TEST,  

modelo 65J, equipamento utilizado no ensaio de rasgamento. 

 

Assim, os corpos de prova são colocados, individualmente, nas garras da 

máquina universal de ensaios e a força é aplicada apenas na parte central do corpo de prova. 

A força máxima necessária para rasgar o corpo de prova é utilizada para calcular a 

resistência ao rasgamento.  
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As amostras foram expostas à câmara de envelhecimento durante 4 semanas. 

Semanalmente foram retiradas 6 amostras para o ensaio de rasgamento,  para  determinar-se 

a variação das propriedades mecânicas relacionando-a com o grau de degradação sofrido 

pelas amostras. 

A Fotografia 9 apresenta os corpos de prova utilizados no ensaio de 

rasgamento. 

 

 

Fotografia 9: Corpos de prova utilizados no ensaio de rasgamento. 

 

 

3.2.4.3 Ensaios de Resistência à Tração 

 

A resistência à tração foi determinada pela norma ASTM D882-00 (2001). O 

ensaio de tração também foi realizado na máquina universal de ensaios que consiste em duas 

travessas, sendo uma dela fixa e outra móvel, onde será exercida uma carga de alongamento 

do corpo de prova preso as garras. A célula de carga e a velocidade da travessa móvel devem 

ser pré-determinadas e condizente com a norma. Os extensômetros têm por função medir a 

deformação do polímero durante o ensaio.  

Os corpos de prova são preparados com uma geometria em forma de halteres. 

A Fotografia 10 apresenta os corpos de prova utilizado para os ensaios de tração. 

Para os ensaios de tração foi adotado o mesmo procedimento dos ensaios de 

rasgamento: as amostras foram expostas à câmara de envelhecimento durante 4 semanas e 

semanalmente foram retiradas 6 amostras para o ensaio de tração. 
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Fotografia 10: Corpos de prova utilizados no ensaio de tração. 

 

Os principais parâmetros avaliados no ensaio de tração foram: tensão de 

tração nominal, resistência à tração na ruptura, deformação sob tração, empescoçamento, 

ponto de escoamento, tensão de tração e módulo de elasticidade sob tração ou módulo de 

Young. 

 

3.2.4.4 Ensaio de Dureza 

 

O ensaio de dureza fornece informações mecânicas sobre o material sendo ele 

um material metálico, polimérico ou cerâmico. 

O material quando pressionado por um identador apresenta risco ou uma 

marca permanente. A escolha do identador segue as especificações das Normas ASTM 

2240. 

A dureza de um material depende diretamente das forças de ligações entre 

átomos, íons ou moléculas, assim como a resistência mecânica. Nos sólidos moleculares, 

como os polímeros, as forças atuantes entre as moléculas são baixas. 

A Fotografia 11 apresenta o durômetro utilizado nos ensaios de dureza. 
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Fotografia 11: Durômetro Shore D utilizado nos ensaios de dureza. 

 

 

3.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) examina e analisa as 

características microestruturais de materiais sólidos, fornecendo imagens tridimencionais da 

amostra além de possibilitar em alguns equipamentos a obtenção de informações químicas de 

amostras espessas (MONTEIRO; BUZO, 2009). 

No MEV, o feixe de elétrons rastreia a superfície da amostra e a imagem é 

produzida pela coleta dos elétrons secundários emitidos pela superfície excitada, em um 

cintilador. A imagem é reproduzida em um tubo de raios catódicos sincronizado com o feixe 

rastreador (HAGE JR., 1991). 

A facilidade de interpretação das imagens, particularmente no modo emissivo 

(elétrons secundários) tem sido uma das causas da rápida expansão do microscópio eletrônico 

de varredura no estudo de todo tipo de superfície. Esta técnica permite obter informações 

acerca da natureza da fratura de fibras, desgaste dos tecidos, degradação química, abrasão e 

fadiga entre outras (MONTEIRO; BUZO, 2009). 

A microscopia eletrônica de varredura determina as formas e arranjos que 

constituem uma determinada amostra. Além disso, apresenta os defeitos em escala atômica 

em áreas de alguns poucos nanômetros. 

No MEV, muitas são as informações fornecidas pela amostra ao microscópio, 

por meio dos vários feixes de elétrons que trafegam pela superfície e interior da estrutura da 

amostra. A amostra a ser analisada deve ser preparada recobrindo a sua superfície com um 

laminado condutor para se evitar um acúmulo de carga negativa. Em microscópios eletrônicos 

de varredura de baixo vácuo não há necessidade de recobrimento metálico de amostras não 

condutoras, pois há um dispositivo que purga constantemente esses elétrons. 
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3.2.6 Biodegradação 

 

 Utilizando o respirômetro de Bartha uma determinada substância orgânica, tal 

como o PLA é submetida, como única fonte de carbono e de energia, a metabolização por 

uma cultura mista de microrganismos provenientes do meio ambiente, numa solução nutriente 

mineral definida. A porcentagem de desprendimento de dióxido de carbono (CO2), em relação 

ao total de CO2 teoricamente esperado para a completa oxidação do conteúdo de carbono da 

substância em teste (CO2-teórico), medida de maneira adequada, informará se a mesma é 

biodegradável ou biorresistente, num determinado período de tempo. A determinação da 

porcentagem de CO2 desprendido, em função de CO2 teórico neste tipo de teste, permite a 

avaliação da biodegradação total (FECHINE, 2012). 

 

3.2.6.1 Biodegradação para efeito deste teste 

 

Usando seis respirômetros, foram adicionados 50 g do inóculo em cada um, e 

em três o laminado de 2 x 2 cm do polimérico (com massas médias de 0,0707±0,005g) na 

câmara maior do respirômetro, e em todos eles adicionou-se 10mL de solução de hidróxido de 

potássio (KOH) na câmara menor (braço lateral). Passou-se O2 durante 5 minutos no sistema 

para eliminação de CO2 presente. Isolaram-se as entradas do aparelho com rolhas de borracha 

a fim de impedir a entrada de CO2 no sistema. Os respirômetros foram hermeticamente 

fechados e incubados em estufa a 28 ºC. 

Amostras de KOH foram retiradas de cada respirômetro semanalmente e 

tituladas com ácido clorídrico (HCl), para medir a quantidade de KOH que reagiu com o 

dióxido de carbono (CO2) gerado no respirômetro pelo processo biodegradativo.  

A cada análise feita, o sistema foi novamente vedado e aerado com oxigênio 

puro, em razão de a aeração ser um fator essencial para a biodegradação. A medição da 

produção de CO2 foi realizada por meio da titulação da solução de hidróxido de potássio 

(KOH), contendo CO2, com solução de ácido clorídrico (HCl). 

A titulação foi feita adicionando-se, em um Erlenmeyer, 2 gotas de 

fenolftaleína e 1 mL de solução de cloreto de bário (BaCl2) ao KOH retirado do respirômetro. 

A solução de KOH contendo CO2 foi retirada do respirômetro de Bartha com o auxílio de 

uma seringa. Para isso, a rolha de borracha do filtro de cal sodada foi removida e a válvula 

para entrada de oxigênio no respirômetro foi aberta.  
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A solução de KOH com CO2 foi introduzida no Erlenmeyer contendo a 

fenolftaleína e a solução de cloreto de bário. Realizaram-se três lavagens de 10 mL cada no 

braço lateral do respirômetro com água destilada isenta de CO2 e inseridas também no 

Erlenmeyer. Imediatamente após essa lavagem, foi feita a titulação da solução de KOH com a 

de HCl. A quantidade de ácido necessária para a viragem da coloração rosa a incolor foi 

registrada e uma nova solução de KOH foi reposta no respirômetro de Bartha. 

Para o ensaio, realizou-se a prova em branco, em um Erlenmeyer contendo 

solução de KOH de mesmo volume, fenolftaleína, cloreto de bário e água destilada isenta de 

CO2. 

A produção de gás carbônico no respirômetro é calculada pela expressão 

representada no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: expressão para o cálculo da produção de gás carbônico (FECHINE, 2012) 

 

Nos respirômetros contendo apenas o inóculo, utilizou-se o resultado para 

subtrair do valor da emissão de CO2 do conjunto contendo inóculo e polímero, com o 

propósito de obter apenas o valor da emissão de CO2 do polímero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgCO2 = (A – B) x 50 x 0,044 x fHCl (1) 

 

Sendo: 

A = volume de solução de HCl gasto para titular a 

solução de KOH da prova em 

branco, em mL. 

B = volume de solução de HCl gasto para titular a 

solução de KOH do respirômetro 

com o polímero, em mL. 

50 = fator para transformar equivalente em μmol de 

CO2. 

0,044 = fator para transformar μmol de CO2 em mg 

de CO2. 

fHCL = fator de solução de HCl.= 0,98 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos e os mesmos serão 

discutidos. 

 

4.1 ÍNDICE DE FLUIDEZ  

 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados do índice de fluidez obtido para o 

PLA INGEO 3051D e os dados fornecidos pelo fabricante. 

 

Tabela 4: Resultado obtido para o índice de fluidez para amostras de PLA INGEO 3051D.   

Amostra Índice de Fluidez - 190ºC/2,16kg (g/10min) 

1 16,77 

2 16,95 

3 17,01 

4 16,74 

5 16,95 

6 17,25 

7 17,73 

8 16,92 

9 16,98 

10 17,76 

11 17,73 

Média 17,16 0,39 

 

Tabela 5: Resultado do Índice de Fluidez obtido para as amostras e o fornecido pelo fabricante 

Material Índice de Fluidez - 190ºC/2,16kg (g/10min) 

PLA (antes da secagem) 17,16 0,39 

Informação do Fabricante* 35 

PLA (após a secagem) 30,15 0,34 

* Fonte Nature Works (2010) 

 

O PLA antes da secagem apresentou índice de fluidez 51% menor que a informação 

do fabricante, provavelmente o PLA ainda continha um certo teor de umidade, o PLA  após 



34 

 

a secagem apresentou índice de fluidez mais elevado, mostrando que o processo de secagem 

é adequado para  processamento. 

O PLA após a secagem apresentou índice de fluidez 160% maior que a informação 

do fabricante reforçando a hipótese de que o PLA da  NatureWorks contenha algum 

percentual de plastificante.  

 

4.2 ANÁLISE VISUAL DOS LAMINADOS E DOS BLISTERS 

 

A Fotografia 12 apresenta o laminado de PLA obtido pelo processo de 

extrusão. 

 

 
Fotografia 12: Laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão. 

 

Após a extrusão, o laminado obtido foi termoformado, com um tempo de 

residência durante o processo de termoformagem de 15 segundos, a uma temperatura de 

150 C. 

A Fotografia 13 apresenta o laminado na forma de blisters após o processo de 

termoformagem. 

 

 

Fotografia 13: Laminado na forma de blisters após o processo de termoformagem. 
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Por meio dos laminados obtidos observou-se que: 

 Houve a formação de laminados translúcidos indicando que o grau de cristalinidade 

apresentado não foi tão alto, embora o método de obtenção do laminado conduza a 

orientação das moléculas poliméricas. Provavelmente, o polímero de PLA da INGEO 

3051D, contenha algum percentual de plastificante que venha a diminuir o grau de 

cristalinidade, aumentando a transparência do laminado; 

 Os blisters formados apresentam uma maior transparência que o laminado antes da 

termoformagem; 

 A resistência ao esmagamento do blister é semelhante aos blisters convencionais. 

 

4.3 ESPESSURA DOS LAMINADOS  

 

Diferentes medidas foram realizadas com o objetivo de verificar a 

possibilidade de obtenção de várias espessuras de laminados, uma vez que na prática, a 

indústria utiliza várias espessuras para suas diversas aplicações. Para isto, foi realizado 

sucessivas alterações no parâmetros de velocidade de puxamento. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6: Resultados obtidos para a espessura dos laminados produzidos pelo processo de extrusão 

antes da termoformagem. 

Amostra 

Espessura1 

(mm) 

Espessura2 

(mm) 

Espessura3 

(mm) 

Espessura4 

(mm) 

Espessura5 

(mm) 

Média 

(mm) 

1 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,05 

2 0,28 0,25 0,21 0,20 0,22 0,23 0,03 

3 0,43 0,50 0,48 0,45 0,47 0,47 0,03 

4 0,44 0,35 0,38 0,31 0,37 0,37 0,05 

5 0,32 0,28 0,30 0,29 0,30 0,30 0,01 

6 0,43 0,48 0,43 0,41 0,42 0,43 0,03 

 

Para os ensaios de rasgamento e tração foi escolhido laminados com espessura 

de 0,40mm o mais próximo da espessura dos laminados de PVC e PVC/PVD 

tradicionalmente utilizados na obtenção dos laminados. 
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Observou-se também que o PLA utilizado possibilita e extrusão de laminados 

com várias espessuras que servirão para as diversas aplicações que o mercado exige. 

A Tabela 7 e o Gráfico 1 apresentam os resultados obtidos para as espessuras 

médias dos laminados obtidos. 

 

Tabela 7: Média dos resultados obtidos para a espessura 

dos laminados antes da termoformagem. 

Material Média Maior 

(mm) 

Média Menor 

(mm) 

PLA Extrudado 0,3±0,02 0,1±0,01 

PVC* 0,45±0,02 0,39±0,02 

PVC/PVDC* 0,45±0,02 0,39±0,02 

*Resultados obtidos (PADILHA, 2009). 
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Gráfico 1: Comparativo entre a variação de espessura dos laminados de PLA obtidos pelos processos 

de extrusão e os laminados convencionais de PVC e PVC/PVDC utilizados na obtenção dos blisters. 

 

 

Por meio dos resultados pode-se observar que:  

 Comparando-se com os laminados convencionais, a base de PVC e PVC/PVDC 

(PADILHA, 2009);a espessura dos laminados obtidos por extrusão é cerca de 30% menor, 

indicando a possibilidade de se adicionar um recobrimento ao laminado de PLA sem 

aumentar significativamente a sua espessura; 

 A resistência ao esmagamento do blister obtido pelo processo de extrusão e posterior 

termoformagem é semelhante aos blisters convencionais. 
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4.4 VARIAÇÃO DA MASSA MOLAR DURANTE O PROCESSAMENTO 

 

A Tabela 8 e o Gráfico 2 apresentam os resultados obtidos para a 

Cromatografia de Permeação em Gel, utilizando o solvente THF, do PLA virgem.  

 

Tabela 8: Resultados obtidos pela Cromatografia  

de Permeação em Gel do PLA virgem. 

Resultados Obtidos 

Pico RV – (ml) 25,083 

Mn – (Daltons) 70,044 

Mw – (Daltons) 130,653 

Mz – (Daltons) 209,392 

Mp – (Daltons) 105,319 

Mw/Mn 1,865 

Percentual Acima Mw: 0 0,000 

Percentual  Abaixo Mw: 0 0,000 

Mw 10,0% Abaixo 25,048 

Mw 10,0% Acima 361,830 

RI área – (mvml) 2322,79 

UV Área – (mvml) 0,00 

 

 

Gráfico 2: Distribuição de massa molar obtida por meio da Cromatografia de Permeação em Gel do 

PLA virgem. 

 

WF/ dLog M x Log Peso Molecular 
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A Tabela 9 e o Gráfico 3 apresenta os resultados obtidos para a Cromatografia 

de Permeação em Gel, utilizando o solvente THF, do PLA após os processamentos por 

extrusão e termoformagem.  

 

 

Tabela 9: Resultados obtidos pela Cromatografia de Permeação em Gel  

do PLA após os processamentos por extrusão e termoformagem. 

Resultados Obtidos 

Pico RV – (ml) 25,210 

Mn – (Daltons) 69,339 

Mw – (Daltons) 125,471 

Mz – (Daltons) 194,174 

Mp – (Daltons) 96,951 

Mw/Mn 1,810 

Percentual Acima Mw: 0 0,000 

Percentual  Abaixo Mw: 0 0,000 

Mw 10,0% Abaixo 24,902 

Mw 10,0% Acima 335,884 

RI área – (mvml) 2027,08 

UV Área – (mvml) 0,00 

 

 
Gráfico 3: Distribuição de massa molar obtida por meio da Cromatografia de Permeação em Gel do 

após os processamentos por extrusão e termoformagem. 

WF/ dLog M x Log Peso Molecular 
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Por meio dos resultados observa-se que durante os processamentos por 

extrusão e termoformagem ocorre uma degradação térmica e por cisalhamento acarretando 

um decréscimo nas massas molares médias do PLA. Na média numérica o decréscimo foi de          

1,01%, , na média ponderal foi de 3,97% e na média Z foi de 7,27%, mostrando que durante o 

processamento as moléculas com massas molares mais altas foram mais afetadas. 

4.5 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO 

 

4.5.1 Resistência ao rasgamento dos laminados após o processamento 

 

Em virtude do laminado ser obtido pelo processo de extrusão, este ensaio foi 

realizado para corpos de prova obtidos na seção longitudinal (direção do processamento), e 

corpos de prova na seção transversal (direção perpendicular ao processamento).  

Foram considerado os mesmos valores do ensaio de rasgamento do laminado 

de PLA obtido pelo processo em solução tanto no sentido longitudinal como no transversal 

porque entende-se que as cadeias estão distribuídas de forma aleatória em um laminado  

obtido por este tipo de processo. 

Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabelas 10 a 12 e nos Gráficos 4 

a 6. 

 

Tabela 10: Resultados dos ensaios de rasgamento – Seção Longitudinal 

Material Módulo (MPa) Carga Máxima 

(N) 

Tensão Máxima 

na ruptura (MPa) 

Deformação final 

(%) 

PLA Extrudado 271,09±29,36 44,7±1,92 7,86±0,476 10,47±3,83 

PVC* 874,07±59,81 81,94±10,960 27,47±3,71 22,80±10,96 

PVC/PVDC* 800,57±49,63 89,76±11,826 26,11±3,34            17,46±6,35 

*Resultados obtidos (PADILHA, 2009) 
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Tabela 11: Resultados dos ensaios de rasgamento – Seção Transversal  

Material Módulo (MPa) Carga Máxima 

(N) 

Tensão Máxima 

na ruptura (MPa) 

Deformação final 

(%) 

PLA Extrudado 267,97±31,26 42,07±7,67 7,27±1,52 14,46±13,10 

PVC* - - - - 

PVC/PVDC* - - - - 

*Resultados obtidos (PADILHA, 2009) 

 

Tabela 12: Resultados obtidos após secagem – Sessão Longitudinal 

Material Módulo (MPa) Carga Máxima 

(N) 

Tensão Máxima na 

ruptura (MPa) 
Deformação final 

(%) 

PLA  187,82±30,88  100,76±6,315  13,76±0,72  91,02±10,72  

PVC  874,07±59,81  81,94±10,960  27,47±3,71  22,80±10,96  

PVC/PVDC  800,57±49,63  89,76±11,826  26,11±3,34  17,46±6,35  

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Resistência ao rasgamento dos laminados estudados (sentido transversal). 
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Gráfico 5: Alongamento na ruptura sob rasgamento dos laminados estudados (sentido longitudinal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Resistência ao rasgamento dos laminados estudados após a secagem 

(sentido longitudinal) 

 

 

Por meio dos resultados observa-se que: 

- Entre os materiais estudados, o laminado de PLA extrudado é o que apresenta menor 

resistência ao rasgamento e menor alongamento; 

- Comparando os valores obtidos para a resistência ao rasgamento na direção 

longitudinal dos laminados estudados, os laminados de PLA obtidos por extrusão 

apresentam resistência ao rasgamento cerca de 71,4% menor do que os laminados de 

PVC e 69,9% menor do que os laminados de PVC/PVDC; 

- Comparando os resultados obtidos para os a resistência ao rasgamento dos laminados 

PLA extrudado nas direções transversal e longitudinal, a resistência ao rasgamento 

na direção longitudinal é cerca de 8,1% maior. Este resultado deve-se ao 
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alinhamento das moléculas na direção longitudinal que acarreta uma maior interação 

entre as moléculas de PLA; 

- Comparando a deformação final sob rasgamento dos laminados de PLA, observa-se 

que os laminados de PLA obtidos pelo processo de extrusão na direção longitudinal 

apresenta alongamento na ruptura 54,1% menor que o apresentado pelos laminados 

de PVC e 40% menor que os apresentados pelos laminados de PVC/PVDC. 

- Após a secagem os materiais apresentaram maior resistência à tração, mostrando que 

o processo de secagem é adequado para processamento. 

 

4.5.2 Resistência ao rasgamento dos laminados após a exposição à câmera de 

envelhecimento 

 

A Tabela 13 e o Gráfico 7 apresentam a variação da resistência ao rasgamento 

em relação ao tempo de exposição na câmera de envelhecimento. 

 

Tabela 13: Resultados obtidos para os ensaios de rasgamento das amostras em 

       função do tempo de exposição na câmera de envelhecimento. 

 

Tempo  

(semanas) 

Resistência ao rasgamento 

(MPa) 

0 13,76±0,72 

1 11,22 ± 2,49 

2 5,02 ± 4,86 

3 2,50 ± 2,23 
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Gráfico 7: Variação da resistência ao rasgamento em relação ao tempo de exposição 

na câmera de envelhecimento. 

 

 

Por meio da Tabela 13 e do Gráfico 7 pode-se observar que: 

- Houve um decréscimo da resistência ao rasgamento proporcionalmente ao tempo de 

exposição na câmera de envelhecimento; 

- Este decréscimo foi de 77% da 1ª semana a 3°  

- Este decréscimo na resistência está relacionado ao decréscimo de massa molar do 

polímero. 

 

 

4.6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

4.6.1 Resistência à tração dos laminados após o processamento 

 

Por se tratar de um processamento por extrusão, este ensaio foi realizado para 

corpos de prova obtidos na seção longitudinal (direção do processamento), e corpos de 

prova na seção transversal (direção perpendicular ao processamento).  

Foi considerado os mesmos valores do ensaio de rasgamento do laminado de 

PLA obtido pelo processo em solução tanto no sentido longitudinal como no transversal 

porque entende-se que as cadeias estão distribuídas de forma aleatória em um laminado  

obtido por este tipo de processo. 
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Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabelas 14 e 15 e nos Gráficos 8 

a 12. 

 

Tabela 14: Resultados obtidos para os ensaios de tração. 

Material Módulo (MPa) Carga Máxima 

na ruptura (N) 

Tensão Máxima na 

ruptura (MPa) 

Deformação 

final (%) 

PLA Extrudado 

Transversal 

271,08 44,7 7,86 10,47 

PLA Extrudado 

Longitudinal 

1288,86 34 16,3 2,42 

PVC* 3875,71±649,23 7,94±0,69 52,70±4,62 2,36±0,48 

PVC/PVDC* 2884,69±318,98 8,08±0,58 47,52±3,31 5,89±7,07 

* Resultados obtidos (PADILHA, 2009). 

** Fonte Nature Works (2010) 

 

Tabela 15: Resultados obtidos para os ensaios de tração após secagem. 

Material  Módulo (MPa)  Carga Máxima 

(N)  

Tensão Máximana 

ruptura (MPa) 

Deformação final 

(%)  

PLA  168,64±56,67  50,97±7,32  16,22±2,32  336,60±35,03  

PVC  3875,71±649,23  7,94±0,69  52,70±4,62  2,36±0,48  

PVC/PVDC  2884,69±318,98  8,08±0,58  47,52±3,31  5,89±7,07  

 

 

 

Gráfico 8: Resistência à tração dos laminados estudados (sentido longitudinal). 
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Gráfico 9: Alongamento na ruptura dos laminados estudados (sentido longitudinal). 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: Resistência à tração dos laminados estudados (sentido transversal). 

 

 
Gráfico 11: Alongamento na ruptura dos laminados obtidos (sentido transversal). 
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Gráfico 12: Resistência à tração dos laminados estudados após a secagem 

 

Por meio dos resultados obtidos observa-se que: 

- A resistência à tração para os laminados obtidos pelo processo de extrusão no sentido 

transversal apresenta valores 107% menores em relação aos valores obtidos para a 

resistência à tração no sentido longitudinal, e uma deformação final sob tração 

(alongamento na ruptura) de 332% maior que a secção longitudinal. Esta diferença 

entre as secções é devido a orientações de cadeias durante o processo de extrusão do 

laminado de PLA, no sentido longitudinal, que provoca uma maior interação entre as 

cadeias e, consequentemente aumentando a resistência à tração e diminuindo o 

alongamento na ruptura; 

- Embora as moléculas apresentem certo alinhamento para os laminados obtidos por 

extrusão, a resistência à tração não apresenta valores maiores devido a presença de 

água na massa polimérica (que age como um plastificante) e ao decréscimo da massa 

molar do PLA devido também a presença de água e ao cisalhamento durante o 

processo de extrusão; 

- Comparando os valores obtidos para a resistência à tração na direção longitudinal 

dos laminados estudados, os laminados de PLA obtidos por extrusão apresentam 

resistência à tração 85,1% menor do que os laminados de PVC e 83,4% menor do 

que os laminados de PVC/PVDC. Provavelmente estes resultados são devido à 

degradação do PLA durante a extrusão, devido a presença de água. Provavelmente se 

o PLA sofrer um processo mais rigoroso de secagem antes do processamento por 

extrusão estes resultados apresentem valores mais elevados. 

- Comparando a resistência à tração dos laminados obtidos com o PLA antes e após a 

secagem, observa-se que os laminados obtidos com o PLA seco apresentam 

resistência à tração 106,36% maior do que a apresentada pelos laminados obtidos 
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com PLA antes do processo de secagem. Durante o processamento por extrusão os 

laminados contendo um maior grau de umidade sofrem um maior percentual de 

hidrólise, provocando um decréscimo na massa molar e, consequentemente, um 

decréscimo na resistência à tração. 

 

 

4.6.2 Resistência à tração dos laminados após a exposição à câmera de envelhecimento 

 

A Tabela 16 e o Gráfico 13 apresentam a variação da resistência ao 

rasgamento em relação ao tempo de exposição na câmera de envelhecimento. 

 

Tabela 16: Resultados obtidos para os ensaios de rasgamento das amostras em 

       função do tempo de exposição na câmera de envelhecimento. 

Tempo  

(semanas) 

Resistência a tração 

(MPa) 

1 60,7 ± 9,1 

2 31,5 ± 18,9 

3 25,7 ± 18,4 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 13: Variação da resistência à tração em relação ao tempo de exposição 

na câmera de envelhecimento. 
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  Por meio da Tabela 16 e do Gráfico 13 pode-se observar que: 

- Houve um aumento na resistência à tração após a primeira semana de envelhecimento, este 

aumento foi de 274,23%. Provavelmente, o decréscimo da massa molar, provocado pelas 

condições de envelhecimento, tenha aumentado o grau de cristalização do PLA; 

- A partir da primeira semana de envelhecimento, houve um decréscimo da resistência ao 

rasgamento proporcionalmente ao tempo de exposição na câmera de envelhecimento; 

- Este decréscimo foi de 57 % da 1ª semana à 3° semana,  

- Este decréscimo na resistência está relacionado ao decréscimo de massa molar do 

polímero. 

 

4.7 DUREZA 

 

Os resultados obtidos para os ensaios de dureza estão apresentados na 

Tabela 17 e no Gráfico 14. 

 

Tabela 17: Resultados dos ensaios de dureza. 

Material Dureza Shore D 

PLA Extrudado 83,9±1,18 

PVC* 77,9±0,7 

PVC/PVDC* 75,9±1,0 

                              *Resultados obtidos (PADILHA, 2009) 

 

 

 
Gráfico 14: Dureza Shore D dos laminados obtidos. 
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Por meio dos resultados observa-se que: 

 Os laminados obtidos com o PLA apresentam dureza Shore D cerca de 7,7% maior do que 

a dureza apresentada pelos laminados de PVC e 10,54% maior do que a dureza 

apresentada pelos laminados de PVC/PVDC. 

 

4.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

 

As Micrografias 1 a 15 apresentam as microestruturas da superfície da fratura 

do laminado de PLA obtido por extrusão.  

 

 

Micrografia 1: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 370 vezes. 
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Micrografia 2: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 370 vezes (com aproximação maior). 

 

 
Micrografia 3: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 400 vezes. 
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Micrografia 4: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 430 vezes. 

 

 
Micrografia 5: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1100 vezes. 
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Micrografia 6: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1100 vezes. 

 

 
Micrografia 7: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1300 vezes. 
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Micrografia 8: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1700 vezes. 

 

 
Micrografia 9: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1700 vezes. 
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Micrografia 10: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 1800 vezes (maior aproximação). 

 

 
Micrografia 11: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 2300 vezes. 
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Micrografia 12: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 2300vezes. 

 

 
Micrografia 13: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 6500 vezes. 
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Micrografia 14: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 8000 vezes. 

 

 
Micrografia 15: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 8500 vezes. 
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Micrografia 16: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão com 

aumento de 9500 vezes. 

 

 
Micrografia 17: Superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão (antes do 

processo de sacagem) com aumento de 2300 vezes. Início da degradação térmica (região interior aos 

círculos) 
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Por meio das micrografias obtidas, observa-se que: 

- A fratura do laminado forma uma superfície contínua, mesmo para altos aumentos; 

- A fratura apresenta planos de direcionamento, típico de materiais cristalinos 

orientados; 

- Nas Micrografias 6, 9, 11, 13 e 16 podem ser observadas nitidamente regiões 

cristalinas alinhadas devido ao processo de extrusão; 

- Na superfície da fratura do laminado de PLA obtido pelo processo de extrusão (antes 

do processo de secagem) com aumento de 2300 vezes, acredita-se que ocorre o início 

da degradação do polímero (regiões interiores dos círculos), devido à energia 

produzida pelos elétrons retroespalhados.  

 

4.9 ENSAIOS DE BIODEGRADAÇÃO 

 

O Gráfico 15 apresenta os resultados de emissão de CO2 das amostras contendo 

apenas o inóculo. Esses resultados são referentes aos valores de emissão de CO2 do solo e 

indicam que existe atividade microbiana no mesmo, ou seja, há micro-organismos que 

poderão biodegradar os laminados poliméricos. 

 

 

 

Gráfico 15: Emissão média de CO2 das amostras contendo apenas inóculo. 
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O Gráfico 16 apresenta os resultados da emissão de CO2 referentes à 

degradação dos laminados de PLA. Estes resultados foram obtidos a partir da emissão de CO2 

das amostras contendo PLA, tendo-se subtraído os valores de emissão de CO2 das amostras 

contendo apenas inóculo. 

 

  

Gráfico 16: Emissão média de CO2 dos laminados de PLA.  

 

A Equação E1 apresenta a estequiometria da biodegradação do PLA. 

 

                 O 

                  || 

O – CH – C                                                    3 n CO2  + 2 n H2O  (E1) 

        | 

       CH3 

 

 

- Massa Molar da unidade monomérica (MM um) = 72g/mol  1 mol polímero = n x 72g 

- Massa Molar de CO2 = 48g 

- Massa média das amostras = (0,0707±0,005)g 

- Para 100% de degradação a emissão total de CO2 é de 0,1414g  

 

Como houve a formação de 84,96g de CO2 durante o período de degradação 

estudado (9 semanas = 63 dias), observa-se  que houve a degradação de 60,08 % de massa 

polimérica. 

n 

O2 
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  Por meio dos resultados obtidos observa-se que: 

- Durante os primeiros sete dias houve uma degradação correspondente a 6,87% da massa 

polimérica;  

- Entre o sétimo e o vigésimo primeiro dia não houve variação significativa na emissão de 

CO2. Neste período houve uma degradação correspondente a 0,38% da massa polimérica;  

- Entre o vigésimo primeiro e o trigésimo quinto dia houve um acréscimo acentuado na 

emissão de CO2 (degradação de 43,50% da massa polimérica), mostrando que neste período a 

atividade enzimática foi mais intensa acarretando uma degradação significativa;  

- Entre o vigésimo oitavo e o sexagésimo terceiro dia houve um acréscimo gradual e 

praticamente constante na emissão de CO2 (degradação de 0,3% ao dia da massa polimérica); 

- O valor acumulativo da emissão de CO2 para o período de degradação estudado foi de 

0,08496g, correspondendo a uma biodegradação de 60,08% da massa polimérica. 

- De acordo com os dados obtidos para a emissão média de CO2 dos laminados de PLA a 

velocidade de degradação apresenta uma cinética sigmoide e, provavelmente, 100% do 

laminado seria degradado 196 dias 

Nenhum tipo de análise foi realizado após a incubação, uma vez que os 

laminados de PLA foram biodegradados em tamanhos muito pequenos, e não houve 

possibilidade de coleta-los.  
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5 CONCLUSÕES  

 

Por meio dos resultados pode-se concluir que: 

 É possível processar o PLA para obtenção de laminados pelo processo de extrusão, e 

posterirormente,  termoformá-los, obtendo-se  laminados translúcidos indicando que o 

grau de cristalinidade apresentado não foi tão alto; 

 Os blisters formados apresentam uma maior transparência que o laminado antes da 

termoformagem. Provavelmente devido ao calor fornecido durante o processo de 

termoformagem que proporciona  uma desorientação nas cadeias poliméricas diminuindo 

o grau de cristalinidade; 

 Os laminados obtidos com o PLA pelo processo de extrusão são mais finos  do que os 

tradicionais, obtidos com PVC ou PVC/PVDC; 

 No processo por extrusão ocorre um decréscimo na massa molar devido ao cisalhamento 

das moléculas durante o processamento, provocando um decréscimo no índice de fluidez; 

 A resistência ao rasgamento dos blisters produzidos com laminados de PLA, obtidos pelo 

processo de extrusão, é semelhante aos blisters convencionais, apresentando resistência à 

tração, alongamento na ruptura e resistência ao rasgamento menor que os laminados de 

PVC e PVC/PVDC; 

 Tanto os laminados de PVC quanto os de PVC/PVDC resistem ao rasgamento no início, 

no entanto, depois de iniciado o rasgo, o mesmo se propaga rapidamente, enquanto que os 

laminados de PLA apresentam a resistência ao rasgamento relativamente constante;  

 Os laminado de PLA obtidos pelo processo de extrusão apresentam boas propriedades 

mecânicas para utilização como embalagem, apresentando dureza,  resistência à tração e 

ao rasgo compatíveis com as embalagens tipo blisters encontradas no mercado. 

  Os resultados de biodegradação mostraram que o polímero pode ser biodegradado em um 

período de aproximadamente 200 dias, apresentando uma cinética sigmóide de 

biodegradação. 
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