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Resumo 

A aplicação de biopolímeros em embalagens é uma tendência crescente devido às questões 

ambientais. Desse modo, muitos estudos são dedicados ao poli(lactídeo) (PLA) que aliados à 

nanotecnologia propõem-se a melhorar certas propriedades, como anti-UV e bactericida. É 

fundamental para o desenvolvimento dessas que a nanopartícula esteja bem 

dispersa/distribuída na matriz, para isso o óxido de zinco (ZnO) foi modificado 

superficialmente por uma amina de 18 carbonos. Foram feitos estudos da influência dessas 

nanopartículas de ZnO, na concentração de 0,1, 0,5 e 1% m/m no PLA amorfo, e para fins 

comparativos o óxido de zinco sem modificação foi também estudado. A mistura transcorreu 

na Haake dupla-rosca, a 130°C e 60 rpm. Em seguida, as amostras foram caracterizadas por 

Difração de Raios X, análise termogravimétrica, calorimetria diferencial de varredura e por 

Ressonância magnética nuclear, pela determinação do tempo de relaxação spin-rede, do 

núcleo de hidrogênio. 
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Abstract 

The application of biopolymers in packaging is a growing trend due to environmental issues. 

Thus, many studies are dedicated to poly(lactide) (PLA) that allied with nanotechnology are 

proposed to improve certain property, such as anti-UV and bactericidal property. It is 

fundamental for the development of these property that the nanoparticle is well 

dispersed/distributed in the matrix, in this way zinc oxide (ZnO) has been surface modified by 

an 18-carbon amine. Influence of these ZnO nanoparticles at 0.1, 0.5 and 1% w/w 

concentration on amorphous PLA was performed, and for comparison purposes zinc oxide 

without modification was also studied. The blend was taken place in the twin-screw Haake at 

130°C and 60 rpm. Then, the samples were characterized by X-ray diffraction, 

thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry and by nuclear magnetic 

resonance, by determining the spin-lattice relaxation time, of the hydrogen nucleus. 
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1. Introdução 

 A área de embalagens é um dos principais setores consumidores de polímeros. 

Refletindo o consumo e o tempo de degradação dos polímeros convencionais é que surgiu os 

polímeros biodegradáveis como uma alternativa de diminuir a dependência do petróleo e o 

tempo de degradação.  

 O PLA é um dos biopolímeros mais importantes comercialmente e vem sendo 

amplamente empregado na indústria de embalagens por apresentar propriedades como 

transparência e baixa taxa de cristalização. Contudo, o PLA também apresenta umas 

características impróprias para essa aplicação, tais como baixa estabilidade térmica, baixa 

propriedade de barreira a gás e baixa ductibilidade e rigidez [1]. Portanto, muitos esforços são 

direcionados a melhorias dessas propriedades, como os estudos que envolvem a adição de 

nanopartículas como sílica, nanotubo de carbono, prata, óxido de zinco entre outras. Ademais, 



existem melhorias que objetivam o produto final como adição de partículas antimicrobianas e 

antiestáticas [2,3]. 

 

2. Materiais e Métodos 

 O polímero utilizado neste trabalho foi o PLA 4060D obtido da NatureWorks LLC e o 

óxido de zinco obtido da Sigma-Aldrich (tamanho de partícula < 100 nm). 

 Previamente as nanopartículas de óxido de zinco foram modificadas com 

octadecilamina (Sigma-Aldrich) a fim de melhorar a compatibilidade com a matriz 

polimérica. O PLA e a nanopartícula foram secos em estufa a 40°C, durante 24 h e sob vácuo. 

Em seguida, os nanocompósitos de PLA com óxido de zinco modificado, nas proporções de 

0.1, 0.5 e 1% m/m (PLA-0.1ZnOm, PLA-0.5ZnOm e PLA-1ZnOm), foram preparados com 

auxílio da mini-extrusora dupla-rosca Haake Minilab a 130 °C a 60 rpm durante 5 min. Para 

fins comparativos foram feitos nanocompósitos de PLA com óxido de zinco sem modificação 

química (PLA-ZnO) nas mesmas proporções e condições.  

 O estudo das propriedades térmicas foi realizado por análise termogravimétrica 

(TGA), equipamento TGA Q-500 intervalo de aquecimento de 25 a 700 °C na taxa de 

aquecimento de 10 °C/min; e também por Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Q.1000 na faixa de 30 a 100 °C, taxa de aquecimento de 3°C/min e sob atmosfera inerte. 

Ambos os equipamentos utilizados são da marca TA Instruments. 

 A difração de raio X foi realizada no DRX Rigaku operando a 40 Kv e 30 mA, 0,01°/s, 

utilizando como fonte radiação de CuKα (0,15418 nm) variando 2θ = 2 a 60°. 

 O estudo da dinâmica molecular por meio da relaxação longitudinal foi obtido por 

Ressonância magnética nuclear no domínio do tempo. O equipamento utilizado foi Resonance 

Maran Ultra 23 MHz, onde foi observado o núcleo de 1H na faixa de intervalo do tempo de 

espera entre os pulsos foi de p180x - t - p90x, variando de 0,01 – 10.000 ms com intervalo de 

reciclo de 3 s. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Propriedade térmica 

  A análise termogravimétrica forneceu resultados a respeito da estabilidade térmica 

dos nanocompósitos com óxido de zinco sem e com modificação química. Os resultados da 

temperatura referente a 5% da perda de massa, exibido na tabela 1, podem ser relacionados a 

temperatura inicial de degradação, e mostram que os nanocompósitos apresentaram 

estabilidade térmica menor quando comparada ao PLA puro e que ao acrescentar 

nanopartícula à matriz, seja ela modificada ou não, é visto uma tendência na redução da 

estabilidade térmica. É descrito na literatura que o óxido de zinco apresenta efeito catalítico 

no PLA, tal fato pode ser amenizado com a modificação superficial do óxido [3,4]. 

  
Tabela 1- Valores de temperatura referentes a 5% de perda de massa (T5%) e temperatura máxima de 

degradação (Tpeak) 

Amostras T5% Tpeak 

PLA 312 350 

PLA_0.1ZnO 292 328 

PLA_0.5ZnO 276 310 

PLA_1ZnO 255 292 

PLA_0.1ZnOm 295 346 

PLA_0.5ZnOm 264 307 

PLA_1ZnOm 240 287 

 



 A Figura 1 exibe a temperatura de transição vítrea dos sistemas e indicam que há uma 

tendência ao deslocamento para temperaturas menores, evento que fica ainda mais evidente 

com a adição da nanopartícula modificada. O modificador inserido na superfície do óxido 

contém 18 carbonos e sua presença afasta as cadeias poliméricas de PLA, o que diminui a 

interação entre elas e confere certa mobilidade as cadeias, logo a Tg tende a temperaturas 

menores. Não foi observado fenômenos de fusão e cristalização nas formulações, já que o 

polímero utilizado é amorfo. 

 
Figura 1- Curva de DSC obtidas no terceiro aquecimento do PLA e seus híbridos de PLA-ZnO 

modificados ou não 

 

3.2. Análise morfológica 

 Os difratogramas da Figura 2 mostram que o PLA possui um halo amorfo centrado em 

2θ = 15° [1] e o óxido de zinco 2θ= 31°; 34,5° e 36°,47° e 56° que correspondem aos planos 

(100), (002), (101), (102) e (110) [5]. A presença do óxido na matriz polimérica não induziu 

nenhum tipo de cristalização, pelo contrário o surgimento dos picos na composição PLA-

0.5ZnO e PLA-1ZnO em 2θ= 31°, 34°, 36°,47° e 56° podem indicar a presença de 

aglomerados. O difratograma do sistema PLA-1ZnOm exibe em menor intensidade os picos 

característicos do ZnO em 2θ= 31° e 36°, sendo um indício de aglomeração, ainda que a 

presença do modificador diminua a interação partícula-partícula e melhore a compatibilidade 

entra as fases, diferente do observado com PLA-1ZnO, no qual as intensidades dos picos do 

ZnO são maiores.  

 
Figura 2- Difratograma do PLA e de seus híbridos PLA-ZnO modificado ou não 

 

 A relaxação longitudinal fornece informações sobre a dinâmica molecular e interação 

intermolecular entre os componentes do nanocompósito. Desse modo, os sistemas contendo a 

nanopartícula modificada possuem maior mobilidade dinâmica, uma vez que o valor médio de 

T1H decresce a medida que mais nanopartícula é acrescida ao meio. Essa mobilidade pode ser 

advinda de novas interações entre polímero-nanopartícula e ainda de sua melhor dispersão na 



matriz. Esses dados podem ser correlacionados com o DRX. Resultados diferentes foram 

obtidos com o ZnO sem modificação química, o decréscimo no T1H na proporção de 0.1ZnO 

indica que o sistema ganhou mobilidade, pois interações entre as cadeias de polímeros foram 

substituídas por polímero-nanopartícula. Em seguida, foi observado o aumento dos tempos 

para maiores concentrações, sugerindo o aumento da rigidez pela presença de aglomerados, 

dados confirmados pelo DRX. 

 
Tabela 2- Valores de T1 H para o PLA e seus hídridos PLA-ZnO modificado ou não 

Amostra T1 H (ms) 

PLA 610 

PLA_0.1ZnO 588 

PLA_0.5ZnO 610 

PLA_1ZnO 647 

PLA_0.1ZnOm 599 

PLA_0.5ZnOm 587 

PLA_1ZnOm 574 

 

4. Conclusão 

 

 Os nanocompósitos obtidos por óxido de zinco modificado tiveram melhor 

dispersão/distribuição no PLA quando comparado ao óxido sem modificação superficial, 

como observado por DRX e RMN. Essas nanopartículas influenciaram diretamente na 

estabilidade térmica do PLA, diminuindo a estabilidade térmica do mesmo. 
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