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Resumo: O biopolímero polilactídeo (PLLA) é um poliéster derivado 100% de recursos renováveis. A rota mais 

comum para produção industrial do polilactídeo de alta massa molar é a polimerização por abertura de anel (ROP) do 

monômero lactídeo formado a partir do ácido lático. Apesar de suas propriedades biocompatíveis e biodegradáveis, 

possui algumas desvantagens, tais como sua elevada fragilidade mecânica, baixo comportamento de cristalização, 

comportamento de degradação hidrolítica e baixas propriedades de barreira à gases, o que limitam o seu uso em maior 

escala. Para contornar tais problemas inerentes a materiais de embalagem à base de biopolímeros, tem sido 

amplamente utilizada a nanotecnologia. 
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Abstract: Polylactide biopolymer (PLLA) is a polyester derived from 100% renewable resources. The most common 

route for industrial production of high molar mass polylactide is the ring-opening polymerization (ROP) of the lactide 

monomer formed from lactic acid. Despite its biocompatible and biodegradable properties, it has some disadvantages, 

such as its high mechanical fragility, low crystallization behavior, hydrolytic degradation behavior and low gas barrier 

properties, which limit its use on a larger scale. To circumvent such problems inherent in biopolymer-based packaging 

materials, nanotechnology has been widely used. 
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1. Introdução 

O termo “biopolímero” é geralmente empregado como polímeros biodegradáveis, isto é, 

polímeros que, sob a ação enzimática de microrganismo por um período de tempo definido, são 

capazes de se converterem em moléculas simples tais como dióxido de carbono (CO2), água ou 

metano (CH4), sem deixar resíduos no ambiente (European standard EN 13432).  

Um dos biopolímeros mais promissores capazes de substituir os polímeros derivados do 

petróleo para aplicação industrial é o polilactídeo ou poli(ácido lático) (PLLA). O polilactídeo é um 

poliéster termoplástico alifático linear derivado 100% de recursos renováveis como açúcar, milho, 

batatas, cana, beterraba etc. A rota mais comum para produção industrial de polilactídeo de alta 

massa molar é a polimerização por abertura de anel (ROP) do monômero lactídeo formado a partir 

do ácido lático, que é produzido pela fermentação de recursos agrícolas renováveis [1]. 

O polilactídeo possui características físicas interessantes, ao lado de propriedades 

biocompatíveis e biodegradáveis, sendo que todas são fortemente influenciadas por sua 

estereoquímica e massa molar. Além disso, é facilmente processado em equipamentos tradicionais 

para termoplásticos para produzir peças moldadas, filmes ou fibras. O potencial desse polímero para 

produtos de consumo tais como embalagens é notável devido à sua transparência, baixa toxidade e 

características ambientalmente benignas [2]. 

No entanto, existem algumas desvantagens, tais como a sua elevada fragilidade mecânica, o 

fraco comportamento de cristalização (baixo teor de cristalinidade e necessidade de tratamento 

térmico para aumentar este teor), comportamento de degradação hidrolítica e baixas propriedades 

de barreira à gases, o que limitam o seu uso em maior escala [3]. 

Para contornar tais problemas inerentes a materiais de embalagem à base de biopolímeros, tem 

sido amplamente utilizada a nanotecnologia. Os nanocompósitos poliméricos apresentam aumento 

das propriedades de barreira, aumento da resistência mecânica e maior resistência ao calor em 

comparação com seus polímeros de partida e aos compósitos convencionais. A mica natural, por 

possuir maior razão de aspecto (largura/espessura lamelar) em relação às outras argilas lamelares, se 

torna muito atraente apesar do grande desafio para conseguir sua delaminação, uma vez que 

apresenta baixa capacidade de troca catiônica (CEC) e elevado comportamento hidrofílico em 

relação às demais nanocargas.  
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2. Experimental 

Preparo da mica organofílica para uso como suporte catalítico. 

10 g da mica muscovita em pó e 170 g de LiNO3 sólido foram misturados manualmente. Após 

mistura completa, a mesma foi aquecida em uma estufa a 300 °C por 12 horas. O produto resultante 

foi lavado com água deionizada e filtrado, secado a 110 °C. O tratamento com LiNO3 foi repetido 

por sete vezes. A quantidade restante do mineral original (mica muscovita) foi transferida para um 

reator Büchi e as soluções dos sais de amônios foram adicionadas, foi utilizado um excesso de sal (5 

mL da solução com concentração de 0,642 g/mL), e a modificação orgânica com sal de amônio 

quaternário brometo de trimetil hexadecil amônio (C19H42BrN, nome comercial Cetremide) foi 

realizada a 80 °C sob agitação de 600 rpm por 5 horas e 5 mL com sal de amônio quaternário 

cloreto de dimetil benzil dodecil amônio (nome comercial Dodegin 1611) nas mesmas condições 

mencionas acima. 

Após esse tempo, a mica modificada foi filtrada à vácuo e lavada com água destilada. Em 

seguida, o mineral modificado foi transferido para um béquer contendo água destilada e este 

deixado sob agitação por 24 horas. 

Esse tratamento foi repetido 3 vezes e, no final, toma-se a água de lavagem e testa-se com solução 

de 1% de nitrato de prata, verificando que não houve a formação de precipitado branco, indicando 

que o excesso de sal de amônio não fixado foi retirado. Esta modificação foi usada como referência  

Preparação do iniciador de estanho suportado em mica modificada. 

O iniciador de estanho comercial Sn 2+ bis(2-etilhexanoato) foi suportado diretamente na mica 

muscovita submetida aos dois novos tipos de tratamentos descritos anteriormente, usado como 

tratamento de referência. Em frasco Schlenk com agitação magnética e contendo 3 g das micas 

modificadas secas a 120 °C por 12 h, foram adicionados 20 mL de tolueno recém-destilado e em 

seguida o iniciador. A suspensão foi mantida sob agitação lenta e a temperatura ambiente por pelo 

menos 12 horas. Ao final, a suspensão foi precipitada e o sobrenadante removido com o auxílio de 

uma seringa. Para confirmar o teor de iniciador impregnado na mica, análises de EDX foram 

realizadas no solvente. 

Após esta etapa, foram adicionados 20 mL de tolueno recém-destilado para lavar o excesso de 

catalisador. A mistura foi mantida sob agitação durante 3 minutos. Após ser desligada a agitação, o 

sólido foi precipitado e o sobrenadante foi novamente removido. Posteriormente, a mica modificada 

contendo o iniciador foi seca sob vácuo até massa constante. A concentração de saturação do 

iniciador na mica foi determinada. 

Síntese de PLLA por polimerização in situ. 

O L-lactídeo (LLA) purificado através da técnica de recristalização foi polimerizado in situ em 

reator do tipo Kettle com capacidade de 50 mL, duas bocas, seco em estufa a 120 ºC por no mínimo 

6 h. Um agitador mecânico foi utilizado na polimerização. 

O iniciador suportado em mica e o monômero foram então transferidos para o reator Kettle sob 

atmosfera inerte em glove-bag, ajustando-se as quantidades de forma a se obter a razão molar 

monômero/iniciador suportado em mica na faixa de 2500, visando obter polímero com massa molar 

na faixa do PLLA comercial (Mw = 100.000). Em seguida, o sistema foi isolado sob atmosfera 

inerte. 

O sistema reacional foi colocado em banho de óleo de silicone na temperatura de 170 - 180 ºC. 

Após o término da reação (1 h), o sistema foi resfriado até a temperatura ambiente. O reator foi 

aberto e o polímero então macerado com gral e pistilo para se alcançar partículas de mesmo 

tamanho. Em um segundo momento, foram realizadas polimerizações heterogêneas com 1,5; 3,0; 

5,0 e 20% m/m.  

As amostras foram nomeadas como PLLA/DOD X%, PLLA/CETRA X% e PLLA, (X= 1,5; 3, 

5 e 20). A purificação do polímero foi realizada em alto vácuo até massa constante com o objetivo 

da eliminação de lactídeo não reagido. 
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Difratometria de raios X (XRD) 

Foi realizada a difratometria de raios X em um difratômetro PHILIPS X´PERT PW 3710 

equipado com uma fonte de radiação de CuK de  Å. A varredura foi feita na faixa de 2θ 

de 3° a 45° e etapa de passo em 0,01. (StepWidth, 0.01000; TimePerStep, 8.00).  

A distância entre os planos de difração (d) foi obtida pela equação de Bragg [4]:  

2 d sen θ= n λ     Eq. 1 

Onde n= ordem de difração (número inteiro), (d) é à distância interplanar, λ= comprimento de 

onda de raios X, θ= ângulo de Bragg.  

 

Analisador térmico (TGA) 

As amostras foram aquecidas de 25 a 700 °C usando atmosfera inerte de nitrogênio. Foram 

determinadas as temperaturas de início de degradação e de máxima taxa de degradação, bem como 

o resíduo a 700 °C. No caso de nanocompósitos contendo mica, o resíduo dará uma estimativa do 

teor de mica presente no material polimérico. 

 

3. Resultados e Discussão 

O surgimento de novos picos de difrações acentuados e largos nas regiões em 2 nas faixas de 

4,0 a 6,5º indicam que ocorreu um aumento acentuado do espaçamento interlamelar da mica 

muscovita, como visualizado na Fig.1. Através da Eq. 1 a distância interplanar foi calculada para as 

micas, sendo 18,56 Å para mica com cetramide e 15,69 Å para mica com dodegin 1611. 

 
Figura 1 Difratogramas de raios X das micas em 2θ. 

Com o aumento do teor de mica de ambos os tratamentos nos nanocompósitos, é observado a 

ausência dos picos de refrações nas faixas de 4 a 6,5° em 2. Indicando que a carga encontra se 

intercalada e/ou esfoliada na matriz polimérica, salvo o material com 3% de carga de ambos 

tratamentos, apresentando um pico de refração reduzido a 8,75° como visualizado na Fig. 2. 

 
Figura 2 Difratogramas de raios x dos nanocompósitos. 
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A fig.3 mostra os comportamentos térmicos do PLLA e dos nanocompósitos. As concentrações 

1,5 e 3% apresentaram eventos de perda de massa na faixa de 100 a 200 °C que estão associados a 

degradação de componentes voláteis, como monômero residual. Os nanocompósitos tratados com 

dodegin 1611 apresentaram variações de Tonset mais próximas ao do PLLA. 

 
Figura 3 Perfis do TGA dos PLLA’s/mica obtidos. 

 A Tabela 1 apresenta os dados da temperatura de degradação inicial (Tonset), temperatura de 

degradação máxima (Tmax), rendimento, teor de mica e perda de massa total. 
Tabela 1: Resultados das análises térmicas 

Amostra Tonset (°C) Tmax (°C) Rendimento (g) Teor de 

mica (%) 

Perda de massa 

(%) 

PLLA/DOD 20% 219,75 234,65 3,01 40 59,81 

PLLA/CETRA 20% 234,26 252,90 3,78 31,6 68,27 

PLLA/DOD 5% 238,94 268,08 2,43 12,9 91,29 

PLLA/CETRA 5% 235,35 265,70 1,00 31 77,99 

PLLA/DOD 3% 200,07 147,48/266,93 1,57 11,9 92,58 

PLLA/CETRA 3% 120,01 147,37/260,84 2,14 9,0 95,02 

PLLA/DOD 1,5% 223,68 141,47/297,88 2,50 3,6 97,12 

PLLA/CETRA 1,5% 192,21 162,70/254,59 2,47 3,6 97,97 

PLLA 232,36 270 2,56 - 99,27 

 

Conclusões 

 

O tratamento da mica muscovita favoreceu o aumento do espaçamento interlamelar, o que 

propiciou a fixação do catalisador para obter as polimerizações in situ. Com a ausência do pico de 

refração na faixa de 4 a 6,5° em 2as obtenções de nanocompósitos com cargas intercaladas ou 

esfoliadas são altas. As concentrações de 1,5 e 3% de cargas pelas analises térmicas apresentaram 

uma perda de massa maior que as demais concentrações, indicando possuir traços de monômeros 

não reagidos na matriz polimérica.  
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