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Resumo: A busca por embalagens biodegradáveis é uma área em crescimento devido aos 

impactos ambientais oriundos da larga proporção de descarte de embalagens no meio 

ambiente. No setor de embalagens biodegradáveis destacam-se as embalagens de PLA 

devido ao custo relativamente baixo deste material quando comparado a outras matrizes 

biodegradáveis e também, processamento mais fácil. Esta matriz apresenta algumas 

desvantagens em relação aos polímeros convencionalmente utilizados para esta 

finalidade neste contexto, destaca-se a aplicação de nanopartículas a fim de melhorar as 

propriedades térmicas, mecânicas e de barreira a gás. Assim, neste trabalho investigou-

se a influência de nanopartículas de carbono em sistemas simples e em sistema binário 

na estabilidade térmica e rigidez molecular destes sistemas. 
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Abstract: The search for biodegradable packaging is a growing area due to the 

environmental impacts resulting from the large proportion of packaging waste in the 

environment. In the biodegradable packaging sector, PLA packaging stands out due to 

the relatively low cost of this material when compared to other biodegradable matrices 

and, easier processing. This matrix presents some disadvantages in relation to the 

polymers conventionally used for this purpose in this context, the application of 

nanoparticles to improve the thermal, mechanical and gas barrier properties is 

outstanding. Thus, in this work the influence of carbon nanoparticles in simple and 

binary systems was investigated in the thermal stability and molecular stiffness of these 

systems.  
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1. Introdução 

 

Devido à alta demanda do uso de embalagens nos dias atuais o resíduo oriundo do 

descarte desses materiais passou a representar um problema de elevado impacto 
ambiental. Nesta perspectiva, os polímeros biodegradáveis podem representar uma 

alternativa viável por se degradarem após seu descarte, reduzindo assim seu impacto 
ambiental.  

O poli(ácido lático) ou poli(lactídeo) (PLA) é um polímero biodegradável, 
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biocompatível e compostável, sendo considerado por muitos autores como um dos 
biopolímeros mais promissores em aplicações industriais. Entretanto, algumas 

características desta matriz polimérica podem limitar sua aplicação nesta finalidade como 
por exemplo, baixa temperatura de distorção térmica, baixa tenacidade, é um material 

hidrofóbico, possui taxa de degradação lenta e baixa reatividade dos grupos laterais.  
Nanocompósitos poliméricos contendo nanopartículas de carbono e matrizes 

biodegradáveis apresentam-se como um tema de relevante interesse atual, devido 

principalmente as propriedades térmicas, mecânicas, elétricas e ópticas que estes 

materiais podem apresentar. Na área de nanocompósitos, os sistemas híbridos que 

empregam concomitantemente mais de uma nanopartícula vem se destacando devido a 

possibilidade de sinergismo entre as partículas que favorece o surgimento de novas 

propriedades que não conseguem ser logradas com o uso das mesmas isoladamente.  
Assim, o objetivo principal do presente trabalho foi avaliar a influência de nanotubos 

de carbono e grafeno modificado nas propriedades da matriz amorfa de PLA visando 

avaliar a influência das mesmas na estabilidade térmica e mobilidade molecular dos 
sistemas avaliados. 

 

2. Metodologia 
 

Foram obtidos sistemas a base de PLA contendo as diferentes geometrias de 

Nanopartículas de carbono (Grafeno e Nanotubos de carbono multicamadas) modificados 

superficialmente com octadecilamina na concentração de 0,01% (m/m). Os sistemas 
foram obtidos para as nanopartículas isoladamente e em sistemas binários contendo as as 

mesmas.  
Para tal incialmente as nanopartículas foram dispersas em clorofórmio através do uso 

de ultrassom de banho por 30 min. Após a obtenção da suspensão das nanopartículas foi 

adicionada matriz de PLA no sistema de forma a obter sistemas a 7% em solução m/v. Os 

sistemas permaneceram em agitação magnética por 1 hora até a total solubilização do 

PLA, após este perídos as soluções foram vertidas em placas de Petri e permaneceram 

secando em temperatura ambiente por 3 dias.  
Os filmes obtidos foram caracterizados pelas tércnicas de análise termogravimétrica 

(TGA) e Ressonância Magnética nuclear no domínio do tempo (RMN-DT) seguindo a 
metodologia descrita a seguir.  

• RMN-DT: A frequência de observação do núcleo de 1H foi de 23 MHz e a faixa 
de intervalo do tempo de espera entre os pulsos foi de p180x - Ĳ - p90x e variou 
de 0,01 – 10.000 ms com intervalo de reciclo de 3 s.  

• TGA: A estabilidade térmica dos sistemas foi avaliada em Analisador 
Termogravimétrico TGA Q-500 da marca TA Instruments, no intervalo de 
aquecimento de 30 a 700 °C e taxa de aquecimento de 10°C/min. 

 
3. Resultados e Discussão 

 

As análises de TGA (Fig 1) exibem dois eventos de perda a primeira possivelmente
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possivelmente se correlaciona com a existência de solvente residual nos filmes obtidos 
que possivelmente decorre da elevada afinidade entre o clorofórmio e a estrutura dos 
poliésteres o que culmina por dificultar a remoção de solvente nestes sistemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Termogramas dos sistemas desenvolvidos. 

 

Ao avaliar o TGA dos sistemas observa-se que a inserção das nanopartículas de 
carbono nos sistemas causa um aumento significativo na estabilidade térmica da matriz 

de PLA. Esse achado possivelmente se relaciona a capacidade destas partículas em 
limitar o fluxo de calor através do material retardando seu processo de degradação.  

A adição de duas nanopartículas simultaneamente na matriz de PLA há um aumento 
da estabilidade em relação aos nanocompósitos contendo apenas uma nanoestrutura de 

carbono isoladamente apresenta-se com superior resistência térmica para o sistema 
contendo nanotubo e grafeno. Este sistema binário pode apresentar melhores 

propriedades térmicas devido a forma tubular e lamelar dessas estruturas.  
Os sistemas foram ainda avaliados pela técnica de RMN no domínio do tempo com o 

intuito de estabelecer o tempo de relaxação spin-rede destes sistemas. A análise destes 
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sistemas exibe dois domínios de rigidez distintas no PLA o primeiro interliga-se a áreas 
com maior mobilidade molecular. Essa maior mobilidade pode se relacionar com a 

presença do solvente que plastifica algumas regiões da rede polimérica. Os domínios de 
maior rigidez por sua vez, se relaciona com a matriz polimérica propriamente dita. 

 

Tabela 1: Tempos de relaxação dos sistemas desenvolvidos. 
 

Amostra T1H (1) T1H (2) 

PLA 55 624 

PLA 0,01% NTC 176 636 

PLA 0,01% Ful 236 725 

PLA 0,01% Graf 258 636 

PLA NTC/Graf 207 773 

PLA Ful/Graf 193 721 

PLA NTC/Ful 201 733 

 

A análise do tempo de relaxação exibe um aumento do tempo de rigidez do sistema 
indicando uma boa dispersão e interação das nanopartículas de carbono com a matriz de 

PLA. Dentre as nanopartículas avaliadas há um aumento mais intenso para os sistemas 
contendo o fulereno que pode decorrer da elevada área superficial desta nanopartícula 

devido ao seu tamanho reduzido.  
A aplicação destas partículas em sistemas binários gera como resultado um maior 

impacto na mobilidade molecular destes sistemas exibindo um efeito sinérgico destas 
nanopartículas que pode decorrer da melhor dispersão das mesmas nestes sistemas. 

 
4. Conclusões 

 

Com base nos resultados pode-se determinar que a adição de nanestruturas de carbono na 
matriz de PLA é capaz de elevar a estabilidade térmica da mesma principalmente quando 
adicionadas em sistemas mistos (binários). 
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