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RESUMO 

PEREIRA, F. M. Modificação química do Poli(ácido láctico) e seu efeito como 
compatibilizante de blendas de Poli(ácido láctico)/Poli(ε-caprolactona). 137p. 
Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2020. 
 
No presente trabalho foi estudada a modificação química do poli(ácido láctico) (PLA) 

via reação de condensação entre grupos hidroxila localizados nas extremidades de 

suas cadeias, com poli(-caprolactona) (PCL) de baixa massa molar e hexametileno 

diisocianato (HDI). O diferencial deste trabalho foi a obtenção de um PLA apenas 

com as extremidades modificadas, contendo cadeias de PCL, e não a formação de 

copolímeros com repetição de blocos, como na maioria dos trabalhos encontrados 

na literatura. Posteriormente, o efeito do PLA modificado na compatibilização de 

blendas poliméricas imiscíveis PLA/PCL, preparadas a partir do estado fundido, foi 

investigado. Dentre os diferentes procedimentos de modificação do PLA estudados, 

o mais vantajoso foi o que resultou em produtos com razões molares PLA/PCL (de 

baixa massa molar) muito próximas das razões molares iniciais. As análises do 

produto da reação de modificação por FTIR e ressonância magnética revelaram a 

formação de ligações uretânicas. De acordo com as curvas de distribuição de 

massas molares obtidas por SEC, o PLA modificado apresentou  de 64000 g mol-

1 e  de 100000 g mol-1, indicando aproximadamente 6 cadeias de PCL ligadas ao 

PLA. As blendas PLA/PCL, contendo 5, 10 e 20% (em massa) de PCL e 0, 5 e 10% 

(em massa) de PLA modificado, foram preparadas por extrusão em rosca simples, e 

os corpos de prova usados em suas caracterizações foram obtidos por processo de 

injeção. Nas análises das propriedades mecânicas por ensaio de tração, as blendas 

apresentaram redução no módulo de elasticidade, tensão máxima e tensão na 

ruptura quando comparadas ao PLA puro, porém não de maneira significativa. Já a 

deformação na ruptura aumentou proporcionalmente com a quantidade de PCL na 

blenda. A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) revelou que 

blendas PLA/PCL contendo 5% de PLA modificado apresentaram morfologia mais 

refinada que as blendas preparadas com maiores quantidades de compatibilizantes. 

A eficiência da compatibilização com 5% de PLA modificado foi melhor observada na 

blenda com 20% de PCL, a qual apresentou tamanho das gotas da fase dispersa 

variando entre 0,1 a 1,0 µm, a maior deformação na ruptura, 37,6%, quando 

comparada ao PLA puro (9,65%) mantendo valores de módulo de elasticidade e 



 
 

tensão máxima ainda elevados, 2,58 GPa e 99,0 MPa, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Poli(ácido láctico) (PLA). Modificação química. Poli(ε-caprolactona) 

(PCL). Compatibilização. 



 

 
 

ABSTRACT 

PEREIRA, F. M. Chemical modification of Poly(lactic acid) and its effect as 
Poly(lactic acid)/Poly(ε-caprolactone) blends compatibilizer. 137p. Tese 
(Doutorado) –Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2020. 
 

In this study, the chemical modification of Poly(lactic acid) (PLA) by condensation 

reaction between hydroxyl groups, present in the ends of its chains, with low 

molecular weight Poly(ε-caprolactone) (PCL) and hexamethylene diisocyanate (HDI) 

was studied. The most important difference of this work was to obtain a PLA with only 

the ends modified, containing PCL chains, and not the formation of copolymers with 

repeating blocks, as in most works found in the literature. Subsequently, the effect of 

the modified PLA in the compatibilization of immiscible PLA/PCL polymeric blends, 

prepared from melt state, was investigated. Among the different PLA modification 

procedures studied, the most advantageous was the one that resulted in products 

containing molar ratios PLA / PCL (low molar weight) very close to the initial molar 

ratios. FTIR and magnetic resonance analyzes of the modification reaction product 

showed the formation of urethanic linkages. According to molecular weight 

distribution curves obtained by SEC analysis, the modified PLA presented  of 

64000 g mol-1 and  of 100000 g mol-1, resulting in approximately 6 segments of 

PCL bonded to PLA chain. PLA/PCL blends, containing 5, 10 and 20% (weight %) of 

PCL and 0, 5, and 10% (weight %) of modified PLA, were obtained by single screw 

extrusion, and the test specimens used in characterizations were obtained by 

injection molding. In mechanical properties analyzes via tensile test, blends showed 

a decrease in the elastic module, maximum stress and stress at break, when the 

same properties were compared with those of pure PLA, but not significantly. The 

elongation at break, however, proportionally increased with the amount of PCL in the 

blend. Analysis by Scanning Electron Microscopy (SEM) revealed that PLA/PCL 

blends containing 5% of modified PLA showed a more refined morphology than 

blends prepared with greater amounts of compatibilizer. The efficiency of 

compatibilization with 5 wt% of modified PLA was better observed in the blend with 

20% of PCL, which presented size of drops in dispersive phase ranging from 0,1 to 

1,0 µm, the greatest elongation at break, 37,6%, when compared to pure PLA 

(9,65%), maintaining high values of elastic modulus and maximum stress, 2,58 GPa 

and 99,0 MPa, respectively. 



 
 

Keywords: Poly(lactic acid) (PLA). Chemical modification. Poly(ε-caprolactone). 

Compatibilization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas envolvendo polímeros biodegradáveis e biorreabsorvíveis têm 

recebido especial atenção nos últimos anos devido ao seu alto potencial de uso em 

aplicações biomédicas e como embalagens com menor impacto ambiental. Dentre 

os polímeros utilizados nessas áreas de aplicação, os poliésteres alifáticos, tais 

como o poli(ácido láctico) (PLA) e a poli(ε-caprolactona) (PCL), têm se destacado na 

literatura [1,2]. 

O PLA é um polímero biodegradável e biocompatível que apresenta 

relativamente boas propriedades mecânicas. Porém, suas principais limitações estão 

associadas à sua baixa tenacidade e alta fragilidade a temperatura ambiente. Um 

dos caminhos utilizados para superar estas limitações é misturá-lo mecanicamente 

com um segundo polímero com maior flexibilidade [2]. 

A poli(ε-caprolactona) (PCL) é também um polímero biocompatível, 

biorreabsorvível e biodegradável. Uma característica que a destaca da maioria dos 

poliésteres alifáticos mais utilizados é sua baixa temperatura de transição vítrea (Tg), 

por volta de -60ºC, que faz com que este polímero seja altamente flexível a 

temperatura ambiente. Assim, estas características intrínsecas da PCL a tornam 

uma potencial candidata para superar as principais deficiências do PLA [3]. 

A mistura mecânica de polímeros, denominada blenda polimérica, é 

considerada uma metodologia eficiente, simples e de baixo custo para cumprir as 

exigências de novas propriedades de um material se comparado à síntese de novos 

polímeros. A grande maioria das blendas poliméricas é imiscível, devido tanto a 

características químicas, como físico-químicas da mistura. Nesse tipo de blenda, as 

propriedades mecânicas podem ser melhoradas pela adição de compatibilizantes, o 

que reduz a tensão interfacial e aumenta a adesão entre as fases, resultando em 

morfologias mais refinadas. Quando uma blenda polimérica é completamente 

imiscível, há a formação de duas fases distintas, com Tg que são correspondentes 

as dos componentes individuais das blendas [4,5]. 

A mistura mecânica de PLA com PCL pode resultar em blendas poliméricas 

com propriedades mecânicas específicas para uma dada aplicação relativamente 

melhores que os polímeros puros, apresentando ainda a vantagem de serem novos 

materiais biocompatíveis, biorreabsorvíveis e biodegradáveis [5,6]. 
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No entanto, as blendas PLA/PCL são imiscíveis, apesar de serem compostas 

por dois poliésteres semicristalinos de cadeia alifática, resultando em propriedades 

mecânicas ainda frágeis devido à fraca interação interfacial. O emprego de 

compatibilizantes se torna necessário quando se deseja melhorar o desempenho 

mecânico destas blendas [7]. Agentes compatibilizantes não reativos são em geral 

copolímeros em bloco ou enxertados (“graftizados”), onde cada componente do 

copolímero deve ser compatível com cada um dos componentes da blenda 

polimérica. Os compatibilizantes não reativos se localizam na interfase dos 

componentes e são capazes de promover uma adesão suficientemente forte entre 

elas, com diminuição da tensão interfacial e, normalmente, redução do tamanho das 

gotas da fase dispersa durante o processamento [8].  

Dentro deste contexto, nosso grupo de pesquisa vem estudando blendas 

poliméricas totalmente biodegradáveis e parcialmente biodegradáveis [4] com PLA, 

PCL, Poli[(etileno)-co-(acetato de vinila)] (EVA), Poli-3-hidroxibutirato (PHB), entre 

outros. Dentre as blendas totalmente biodegradáveis estudadas, está a blenda 

PLA/PCL. Alguns trabalhos já foram, e outros estão sendo desenvolvidos no estudo 

de blendas PLA/PCL preparadas por compatibilização não reativa, onde a 

morfologia, citotoxicidade e propriedades mecânicas e térmicas foram estudadas [9–

11]. Até o momento foram utilizados como compatibilizantes copolímeros em bloco 

de baixa massa molar derivados de ε-caprolactona e policarbonato alifático e, ε-

caprolactona e politetrametileno éter glicol. Embora a adição desses copolímeros 

tenha melhorado a adesão interfacial das blendas imiscíveis de PLA/PCL e resultado 

em um aumento considerável de tenacidade e deformação na ruptura, um dos 

problemas da compatibilização não reativa é a possibilidade da perda física do 

compatibilizante, principalmente devido à migração para uma das fases da blenda. 

Nesse caso a migração do compatibilizante é um parâmetro a ser considerado, pois 

os copolímeros em bloco utilizados, conforme mencionado anteriormente, são de 

baixa massa molar, por volta de 2000 g mol-1. 

Portanto, este trabalho visa o desenvolvimento de um novo compatibilizante 

que apresente, ao mesmo tempo, alta afinidade por cada uma das fases da blenda e 

baixa possibilidade de migração ou perda física. A obtenção deste compatibilizante 

foi baseada na modificação química do PLA via formação de ligações uretânicas 

entre as moléculas de PLA e uma PCL de baixa massa molar. O objetivo foi inserir a 

PCL nas extremidades finais das cadeias de PLA, onde se localizam seus grupos 
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funcionais mais reativos. Na literatura existem vários trabalhos utilizando 

copolímeros em bloco de PLA-PCL como compatibilizante em blendas PLA/PCL. 

Porém, neste trabalho o propósito foi criar uma molécula que não tivesse a 

alternância de blocos dos dois polímeros, e sim segmentos de cada um deles, 

visando uma maior interação com cada uma das fases da blenda. A Figura 1 ilustra 

idealmente como seria a compatibilização promovida por uma molécula de PLA 

modificado em uma blenda imiscível PLA/PCL. O projeto foi idealizado vislumbrando 

que essas moléculas apresentem alto potencial de compatibilização de blendas 

imiscíveis de PLA/PCL, pois são compostas pelas mesmas estruturas químicas dos 

componentes individuais da blenda polimérica.  

 

Figura 1 - Ilustração indicando idealmente a interação entre a molécula de PLA 
modificado com as fases da blenda polimérica. 

 

 

Como estratégia foi utilizado a PCL e o PLA de menores massas molares 

disponíveis no laboratório, 2000 g mol-1 e 52000 g mol-1 respectivamente, para 

aumentar a concentração de grupos funcionais reativos por massa do polímero no 

meio reacional. Assim, a nova molécula de PLA modificada apresentaria baixa 

possibilidade de migração, principalmente da PCL de baixa massa molar, alta 

afinidade pelos dois componentes da blenda PLA/PCL e ainda manteria a 

biodegradabilidade e biocompatibilidade da blenda.  Este estudo também inclui 

avaliar a atuação deste novo compatibilizante nas características morfológicas, 

mecânicas e térmicas das blendas imiscíveis de PLA/PCL. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi, primeiramente, modificar quimicamente o 

PLA via reações de condensação com uma PCL de baixa massa molar e 

hexametileno diisocianato (HDI), visando sua utilização como compatibilizante não 

reativo de blendas poliméricas de PLA e PCL. Posteriormente, blendas poliméricas 

PLA/PCL utilizando PLA modificado como compatibilizante foram preparadas a partir 

do estado fundido, em extrusora rosca simples. As propriedades térmicas, 

mecânicas e morfológicas dessas blendas poliméricas foram investigadas por MEV, 

DSC, DMA e ensaio de tração. 

 

2.2. Específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

- reduzir a massa molar do PLA via degradação termomecânica visando 

aumentar a concentração de grupos funcionais reativos por unidade de massa de 

polímero, nas extremidades de cadeias, aumentando assim a probabilidade da 

modificação química ocorrer;  

- investigar diferentes procedimentos de modificação química do PLA; 

- preparar blendas PLA/PCL com diferentes teores de PCL (5%, 10% e 20%) e 

diferentes teores de PLA modificado quimicamente (0%, 5% e 10%) a partir do 

estado fundido em extrusora de rosca simples; 

- avaliar as propriedades térmicas, mecânicas e morfológicas das blendas 

obtidas; 

- comparar as propriedades obtidas para as blendas com as obtidas para o 

PLA puro. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Poli(ácido láctico) 

 

O poli(ácido láctico) (PLA) é um poliéster alifático, tendo como sua unidade de 

repetição o ácido láctico. O ácido láctico é uma molécula quiral simples que existe 

como dois enantiômeros, L- e D-ácido láctico (Figura 2), que diferem ao rotacionar a 

luz polarizada. A forma opticamente inativa D,L ou meso é uma mistura equimolar 

(racêmica) dos isômeros D- e L-. O isômero L-ácido láctico é produzido pelos seres 

humanos e outros mamíferos, enquanto ambos os enantiômeros D- e L- são 

produzidos por bactérias. Ele é considerado o monômero com maior potencial para 

transformações químicas por conter os grupos hidroxila e carboxila. O ácido láctico 

foi isolado pela primeira vez em 1780 pelo químico sueco Scheele, a partir do leite 

fermentado e foi produzido comercialmente pela primeira vez em 1881. Aplicações 

no ramo alimentício são seu principal uso, tendo como funções as de agente 

tamponante, flavorizante ácido, acidulante e inibidor de bactérias em muitos 

alimentos processados. Mas também é empregado em medicamentos, têxteis, 

couro, na indústria química e também como monômero na produção do PLA. O 

ácido láctico pode ser produzido tanto por fermentação de carboidrato como por 

síntese química, embora a fermentação seja mais usada. A fonte de carbono para 

produção microbiana de ácido láctico pode ser açúcares em sua forma pura, como 

glucose, sacarose, lactose; materiais contendo açúcar, como melaço, soro, bagaço 

de cana-de-açúcar, bagaço de mandioca, e materiais ricos em amido, como batata, 

tapioca, trigo e cevada [12,13]. 

 

Figura 2 - Estruturas químicas do L-ácido láctico e D-ácido láctico. 
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3.1.1. Síntese 

 

A partir da década de 1980, as empresas Cargill® e Dupont® passaram a ter 

maior interesse no uso do PLA como um “commodity” no ramo dos plásticos. Mais 

tarde, a Cargill® e a Mitsui Chemicals Inc.® desenvolveram processos diferentes para 

sintetize em larga escala. O PLA (Figura 3) pode ser sintetizado a partir do ácido 

láctico principalmente por três rotas diferentes: a policondensação 

(condensação/acoplamento), polimerização por abertura de anel (ROP: Ring 

Opening Polymerization) e a condensação por desidratação azeotrópica.  

Na policondensação, o ácido láctico é polimerizado por auto-condensação, 

resultando em um polímero de baixa massa molar, frágil e vítreo. Essa reação 

envolve o uso de catalisadores, solventes orgânicos e altas temperaturas. Para que 

seja obtido um polímero com alta massa molar e utilidade comercial é necessário o 

uso de agentes de acoplamento que irão ligar as cadeias de baixa massa molar. 

Dentre os agentes de acoplamento, ou extensores de cadeia, estão os isocianatos 

[13,14]. 

 

Figura 3 - Estrutura química do PLA. 
 

 

 

A segunda rota para produção de PLA se dá pela formação do lactídeo e foi 

patenteada pela Cargill-Dow LLC®. Ela se inicia da mesma maneira que a 

policondensação, com a auto-condensação de unidades de ácido láctico formando 

um produto de baixa massa molar. A partir deste produto, formam-se os dímeros 

cíclicos de ácido láctico (lactídeos, Figura 4) que serão coletados e purificados para, 

então, sofrer a polimerização por abertura de anel (ROP), resultando em um PLA de 

alta massa molar (Mw > 100.000 g mol-1). Nesta etapa é necessária a adição de 

catalisadores e iniciadores. Os iniciadores usados na ROP podem ser aniônicos ou 

catiônicos. O uso dos catalisadores de estanho (II) e zinco neste tipo de 

polimerização resulta na formação de um polímero mais puro do que usando outros 
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metais. Mais especificamente, o bis-2-etilhexanoato de estanho (II) (octanoato de 

estanho) passou a ser amplamente utilizado como catalisador na síntese de PLA, 

sendo este um dos catalisadores mais efetivos para ROP. Isto é devido 

principalmente à sua solubilidade em várias lactonas, baixa toxicidade, alta atividade 

catalítica, habilidade na obtenção de polímeros com alta massa molar e baixa 

racemização e, ainda tem aprovação do US Food and Drug Administration (FDA) 

[13–17]. 

 

Figura 4 - Estrutura do lactídeo, dímero cíclico do ácido láctico. 
 

 

 

O método utilizando o lactídeo e a ROP era o único para produzir PLA puro e 

de alta massa molar até que em meados da década de 1990 a Mitsui Chemicals® 

iniciou um novo processo de produção. Nesse processo o ácido láctico e um 

catalisador são desidratados azeotropicamente sob refluxo em um solvente aprótico 

com alto ponto de ebulição, sob pressão reduzida, para obter PLA com massa molar 

acima de 300.000 g mol-1. Posteriormente, ainda foi desenvolvido um processo sem 

o uso de solventes orgânicos [13]. 

Assim, estes últimos processos desenvolvidos para produção do PLA, os quais 

passaram a apresentar um bom custo-benefício, permitiram que sua aplicação, 

antes apenas nas áreas médicas e farmacêuticas, se expandisse para aplicações 

em larga escala [14]. 

Durante a polimerização, dependendo das condições usadas, pode haver uma 

competição com a degradação do polímero. A taxa de degradação polimérica é 

determinada principalmente pela reatividade do polímero com a água e 

catalisadores. Qualquer fator que afete a reatividade e a acessibilidade, como 

tamanho de molécula e forma, temperatura, umidade, cristalinidade, % isomérica, 

concentração de ácido láctico residual, massa molar e impurezas metálicas do 

catalisador, afetarão a taxa de degradação do polímero [12,18]. 
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3.1.2. Estrutura e propriedades 

 

O ácido láctico é uma molécula quiral, assim o termo poli(ácido láctico) se 

refere a uma família de polímeros: poli(L-ácido láctico) (PLLA), poli(D-ácido láctico) 

(PDLA) e o poli(D,L-ácido láctico) (PDLLA). O isômero L- consiste na principal fração 

do PLA derivado de fontes renováveis, já que a maioria do ácido láctico de fontes 

biológicas existe nesta forma. Dependendo da composição dos isômeros 

opticamente ativos, o PLA pode cristalizar em 4 formas: , , β e γ [19,20]. 

Como o PLA tem estereocentros em suas unidades de repetição, que podem 

exibir duas estruturas, ele pode ser isotático ou sindiotático. Polímeros isotáticos 

contêm a sequência de estereocentros com a mesma configuração (PLLA e PDLA), 

enquanto polímeros sindiotáticos contêm sequência de estereocentros com 

configurações opostas (PLA obtido a partir do meso-lactídeo). O PLLA e o PDLA 

isotáticos e opticamente ativos, obtidos a partir de cada isômero puro, são 

cristalinos, enquanto o PDLLA opticamente inativo e atático, obtido a partir de 

mistura racêmica, é amorfo [18,21][18][18]. 

As propriedades mecânicas e físicas, e a cristalização do PLA são muito 

dependentes de sua massa molar e estereoregularidade (ou taticidade) das cadeias. 

A habilidade de controlar a taticidade permite o controle preciso sobre a velocidade e 

grau de cristalinidade, propriedades mecânicas e temperatura de processamento do 

polímero [13]. Por exemplo, o PLA com concentração de PLLA maior que 90% tende 

a ser cristalino, enquanto os que tem menor concentração do isômero puro são 

amorfos. As temperaturas de fusão (Tm) e de transição vítrea (Tg) do PLA diminuem 

com a diminuição da quantidade de PLLA [22]. Para o PLA amorfo, a Tg é um dos 

parâmetros mais importantes uma vez que mudanças dramáticas na mobilidade das 

cadeias poliméricas ocorrem acima da Tg. Para o PLA semicristalino, ambas Tm e Tg 

são importantes parâmetros físicos para prever o comportamento do PLA [12].  

O PLA é um material com cristalização lenta, similar ao poli(tereftalato de 

etileno) (PET). Assim, o emprego de agentes nucleantes é um método bastante 

usado para acelerar sua cristalização. Ele pode ser cristalizado por resfriamento 

lento, por recozimento acima da Tg ou por tensão. No entanto, devido à baixa taxa 

de cristalização, um processo de resfriamento brusco pode causar a inibição da 

cristalização até mesmo em polímeros nucleados. As taxas de cristalização mais 
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rápidas para o PLA puro são obtidas na faixa de 110-130°C, que resulta em cristais 

com morfologia esferulítica [23,24].  

O poli(D-ácido láctico) e o poli(L-ácido láctico) puros tem ponto de fusão de 

equilíbrio de 207°C, mas pontos de fusão típicos são encontrados na faixa de 150-

180°C. Isto é devido a cristais pequenos e imperfeitos, pequena racemização e 

impurezas como o próprio lactídeo residual. A Tg destes isômeros fica em torno de 

50-60°C [25–27]. 

O PLA apresenta boas propriedades mecânicas, como elevada tensão máxima, 

em torno de 50-64 MPa. Pode ser processado por diversos métodos como extrusão, 

injeção, fiação e extrusão-sopro. Porém é um material rígido, frágil a temperatura 

ambiente, apresentando deformação na ruptura limitada, em torno de 2-5%, e 

também apresenta baixa estabilidade térmica, o que torna necessário um ajuste 

nestas características dependendo da aplicação [6,13,14].  

O PLA sofre degradação térmica acima de 200°C e esta baixa estabilidade 

térmica está relacionada a vários fatores, como hidrólise devido à presença de 

traços de água, despolimerização devido a traços de catalisador, cisão oxidativa da 

cadeia principal e reações de transesterificação inter ou intramolecular. A 

degradação do PLA é dependente do tempo, temperatura, impurezas de baixa 

massa molecular e concentração de catalisador. Catalisadores e oligômeros 

diminuem a temperatura de degradação e aumentam a taxa de degradação do PLA. 

Além disso, eles podem causar mudanças reológicas e de viscosidade, exalar 

vapores durante o processamento e propriedades mecânicas baixas [27]. 

Os poli(ácido lácticos) enantiomericamente puros requerem temperatura de 

processamento entre 180-190°C. Nestas temperaturas já ocorrem reações de 

quebra de cadeia, resultando na perda de massa molar por degradação térmica. 

Consequentemente, o PLLA e PDLA puros tem uma janela de processamento muito 

estreita. O método mais largamente utilizado para melhorar a processabilidade 

destes PLA é a diminuição de sua Tm por meio da incorporação de pequenas 

quantidades do enantiômero de configuração oposta no polímero. Infelizmente, a 

diminuição da Tm é acompanhada de uma significativa diminuição de cristalinidade e 

taxas de cristalização [28].  

A diferença na estabilidade térmica dos PLA formados por apenas um 

enantiômero e aqueles contendo uma pequena concentração do enantiômero de 
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configuração oposta foi discutida no trabalho de Bigg [29] (apud Garlotta [13]) que 

analisou as propriedades do PLLA puro e de vários copolímeros do tipo poli(L-/D,L-

ácido láctico). Os autores reportaram que o PLA rapidamente perde sua estabilidade 

térmica quando aquecido acima de sua Tm. Foi descrito um significativo nível de 

degradação molecular quando o PLA foi mantido 10°C acima de sua Tm por um 

longo período de tempo. Assim, devido à instabilidade térmica acima de sua Tm, o 

PLLA apresentou uma janela estreita de processamento, enquanto o copolímero L/D 

90/10 teve uma faixa mais ampla de processamento (40°C) devido ao seu baixo 

ponto de fusão. 

No meio ambiente, o PLA se degrada principalmente por hidrólise, após vários 

meses exposto à umidade, que é uma das características que o torna muito atrativo 

para aplicações em embalagens. Seu tempo de degradação no meio ambiente é da 

ordem de 6 meses a 2 anos. A degradação ocorre em dois estágios. Primeiramente 

ocorre uma quebra aleatória e não enzimática dos grupos éster na cadeia que leva a 

redução da massa molar. Em um segundo estágio, a massa molar é reduzida até o 

ácido láctico e oligômeros de baixa massa molar, e, então, estes podem ser 

naturalmente metabolizados por microrganismos formando CO2 e água [18,30]. Por 

ser um termoplástico com propriedades mecânicas adequadas para embalagens, 

com tempo de vida útil razoável e, quando descartado de maneira apropriada, ser 

hidrolisado formando produtos inofensivos e naturais, o PLA é um ótimo material 

para a maioria das aplicações em embalagens descartáveis. Ele pode ser uma 

solução técnica e econômica para o problema de descarte de uma enorme 

quantidade de embalagens plásticas usadas todos os dias, apresentando uma 

vantagem enorme em relação ao tempo de degradação de 500 a 1000 anos para os 

plásticos convencionais como o poliestireno (PS) e polietileno (PE) [26]. 

A degradação hidrolítica de um substrato polimérico depende do tamanho e 

formato das cadeias, estrutura química, razão isomérica, temperatura de hidrólise e 

grau de cristalinidade das amostras. Enquanto o PLA altamente cristalino leva 

meses ou anos até hidrolisar completamente em ácido láctico, uma amostra amorfa 

é degradada em semanas. Este maior tempo para a hidrólise é devido ao alto 

empacotamento e, consequentemente, à baixa permeabilidade da região cristalina 

[23,31].  
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3.1.3. Aplicações 

 

O PLA apresenta possibilidades vantajosas de aplicação como plásticos 

“commodity”, embalagens, produtos para agricultura e materiais descartáveis. Estas 

numerosas possibilidades advêm das vantagens mencionadas anteriormente (item 

3.1.2.) como a biodegradabilidade, possibilidade de transformação por vários 

métodos e ser ecologicamente correto. Além destas características, o PLA 

apresenta uma excelente biocompatibilidade, podendo ser utilizado em dispositivos 

médicos. No corpo humano, o PLA também é degradado por hidrólise simples das 

ligações éster, que não necessita da presença de enzimas e, por sua vez, previne 

reações inflamatórias. Os produtos desta degradação hidrolítica são, posteriormente, 

transformados em subprodutos não tóxicos que são eliminados por meio da 

atividade celular normal e pela urina [12]. 

O ácido láctico, um dos subprodutos da degradação, pode influenciar a função 

metabólica das células de maneiras variadas, como por exemplo, atuando como um 

substrato energético. O lactato (sal proveniente do ácido láctico) é capaz de entrar 

na célula e, uma vez dentro dela, é convertido em glucose servindo como fonte 

energética no ciclo de Cori. Além do seu papel como substrato energético para a 

célula, o ácido láctico tem mostrado propriedades antioxidantes que pode servir 

como proteção da célula contra danos causados por radicais livres que são 

produzidos naturalmente durante o ciclo da vida celular [32]. 

Vários dispositivos médicos têm sido preparados a partir de diferentes tipos de 

PLA, tais como: suturas biodegradáveis, micropartículas para liberação de fármacos, 

nanopartículas e suportes porosos para aplicações celulares [12]. 

O PLA tornou-se bem sucedido na área médica, primeiramente em aplicações 

na forma de fibras para suturas absorvíveis. Depois disso, um grande número de 

dispositivos protéticos tem sido desenvolvido. Atualmente, os PLA são aprovados 

pelo FDA e por autoridades regulatórias europeias para todas aplicações em 

alimentos, algumas aplicações cirúrgicas e como sistemas de liberação de fármacos 

[32]. 

As características das formas isoméricas dos poli(ácido lácticos) também têm 

enorme importância nas aplicações biomédicas. Por exemplo, o PLLA apresenta um 

longo tempo para degradação e a alta cristalinidade dos fragmentos gerados durante 
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sua degradação pode causar reações inflamatórias no corpo. Visando minimizar 

estes problemas, o PLLA pode ser usado juntamente com L,D-ácido láctico, sendo o 

último rapidamente degradado sem a formação de fragmentos cristalinos durante 

sua degradação [33].  

O PLA tem uma importante aplicação no campo cirúrgico na área de implantes, 

pois os implantes feitos deste material biorreabsorvível são temporários, ficando no 

corpo por um período até desaparecer com a degradação, não sendo necessário, 

portanto, uma segunda cirurgia para removê-los após o período de recuperação. O 

PLLA na forma de fibra não é adequado para suturas, pois sua taxa de degradação 

é muito lenta. Por outro lado, em aplicações que requerem desempenho mecânico 

prolongado, como em reconstruções de ligamento ou tendão e stents para cirurgias 

vasculares e urológicas, as fibras de PLLA são adequadas [34]. A alta resistência da 

rede de PLLA permite criar estruturas 3D, como gaiolas. Há estudos na literatura de 

suportes porosos tridimensionais de PLA criados para cultura de diferentes tipos de 

células, tais como: terapia genética baseada em células para doenças 

cardiovasculares, regeneração de tecidos musculares, osso e cartilagem e outros 

tratamentos cardiovasculares, neurológicos e ortopédicos. Um exemplo da aplicação 

na regeneração de ossos é o uso de células tronco osteogênicas colocadas em 

suportes feitos de PLA e implantados em defeitos de ossos ou subcutâneos, os 

quais permitem restaurar ambos os processos de formação de ossos: ossificação 

endocondral e ossificação intramembranosa [35–40]. 

Uma aplicação muito importante, para a qual o PLA tem um enorme potencial, 

é em dispositivos para fixação de osso, já que as fixações metálicas apresentam 

várias desvantagens, como a necessidade de uma segunda cirurgia para sua 

remoção. Recentemente, os materiais biorreabsorvíveis têm substituído os metálicos 

para fixação de ossos fraturados na forma de placas, pinos, parafusos e fios. O PLA 

tem grande aplicação neste campo de fixação de ossos já que os materiais usados 

para esta finalidade requerem alta resistência, similar à do osso [41]. 

Microesferas e microcápsulas de PLA têm sido largamente aplicadas em 

sistemas de liberação de fármacos para a administração prolongada de uma 

variedade de medicamentos como contraceptivos, antagonistas narcóticos, 

anestésicos locais e vacinas. A liberação de fármacos deste sistema é baseada em 

vários mecanismos que incluem difusão e degradação polimérica [42,43]. 
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A diversificação das aplicações do PLA é tal que um único polímero pode ser 

útil para várias aplicações, bastando modificações simples na sua estrutura física e 

química. Estas modificações podem ser realizadas pela produção de blendas ou 

copolimerização com outros polímeros ou não-polímeros para atingir o 

comportamento desejado [44,45].  

As propriedades de uma blenda polimérica podem ser radicalmente alteradas 

em relação as dos polímeros puros, e elas dependem sensivelmente das 

propriedades mecânicas dos componentes, assim como da microestrutura da blenda 

e da interface entre as fases. As propriedades de superfície dos materiais também 

têm um papel crítico na determinação de suas aplicações. Diferentes estratégias 

para modificação de superfície, como métodos físicos, químicos, por plasma e 

radiação induzida, têm sido empregados para criar propriedades de superfície 

desejadas em biomateriais de PLA [46,47]. 

As propriedades do PLA também podem ser adequadas para um determinado 

emprego pela modificação química de suas cadeias, como por exemplo, por meio de 

formulações que envolvam a copolimerização do lactídeo com outros monômeros do 

tipo lactonas, com macromonômeros hidrofílicos como poli(etileno glicol) (PEG) ou 

outros monômeros com grupos funcionais, como amina, ácido carboxílico, etc [44].  

 

3.2. Poli(ε-caprolactona) 

 

A poli(ε-caprolactona) (PCL) é um poliéster alifático linear sintético oriundo de 

petróleo, uma fonte não renovável. Apesar disso, é um polímero biodegradável e 

biorreabsorvível sendo, dentro desta categoria, um dos mais flexíveis e fáceis de 

processar. Foi sintetizada na década de 1930 [48] e voltou a ganhar atenção por 

volta dos anos 1990 e 2000 quando constatou-se que a PCL tem propriedades 

reológicas e viscoelásticas superiores a muitos dos polímeros biorreabsorvíveis, o 

que a torna fácil de manipular e processar para criação de um grande número de 

suportes utilizados como materiais biomédicos [3]. 
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3.2.1. Síntese 

 

A PCL é sintetizada a partir da ε-caprolactona por ROP (Figura 5) [4]. Existem 

vários métodos propostos para as reações de polimerização utilizando catalisadores 

aniônicos, catiônicos e de coordenação, ou por via radicalar. Cada um desses 

métodos influencia a distribuição de massa molar e a composição dos grupos 

terminais [49],[50]. Entre os catalisadores usados está o octanoato de estanho, 

comum também à síntese de PLA. Álcoois de baixa massa molar também podem ser 

usados para controlar a massa molar final do polímero [51]. 

 

Figura 5 - Esquema de síntese da poli(ε-caprolactona). 
 

 

 

3.2.2. Estrutura e propriedades 

 

A PCL é um polímero semicristalino, com aproximadamente 50% de 

cristalinidade [4], hidrofóbico, com Tg de aproximadamente – 60°C e Tm com valores 

médios entre 59-64°C, dependendo de sua cristalinidade. Assim, na temperatura 

ambiente, está sempre em seu estado borrachoso, que é uma propriedade incomum 

entre os poliésteres alifáticos mais comuns [52]. Sua massa molar numérica média 

( ) normalmente varia de 3000 até 90000 g/mol e sua cristalinidade tende a 

diminuir com o aumento da massa molar [50]. É um termoplástico com boa 

resistência química à água, óleo, solventes e cloro, apresenta baixa viscosidade e é 

facilmente processável [31]. 

Outras propriedades incomuns à maioria dos poliésteres alifáticos que a PCL 

apresenta e a torna extremamente interessante são: baixa Tm; alta estabilidade 

térmica (temperatura de decomposição térmica (Td) em torno de 350°C, enquanto a 

dos outros poliésteres alifáticos fica entre 235-255°C); baixa tensão máxima, em 

torno de 16 MPa (com Mw de 44000 g mol-1); baixo módulo elástico, por volta de 400 

MPa (com Mw de 44000 g mol-1), e grande deformação na ruptura, na faixa de 800% 

[52]. 
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A PCL é um polímero biológica e ambientalmente degradável, podendo ser 

completamente biodegradado por microrganismos de ecossistemas marinhos, lamas 

de depuração, solo e compostagem. A biodegradabilidade da PCL foi identificada 

pela primeira vez em 1973, sendo esta uma característica interessante para um 

polímero derivado do petróleo e não de uma fonte natural [49]. A degradação 

ambiental é feita majoritariamente pela ação de bactérias, porém, alguns fungos 

filamentosos e leveduras também podem degradar a PCL, hidrolisando-a em 

produtos hidrossolúveis. As enzimas que a hidrolisam são as esterases e lipases 

presentes nos microrganismos. A degradação é dependente da massa molar do 

polímero, onde o aumento da massa molar ponderal média ( ) dificulta a 

biodegradação deste poliéster. Durante o processo de degradação no ambiente, as 

frações amorfas da PCL são degradadas antes das frações cristalinas [4]. 

A degradação da PCL ocorre em pelo menos duas etapas, semelhante à do 

PLA. A primeira etapa envolve a quebra hidrolítica, não enzimática, da ligação éster, 

auto catalisada pelos grupos terminais das cadeias poliméricas. Este processo é 

auto catalítico, pois com a quebra das ligações éster pela água, são liberados novos 

grupos terminais do tipo ácido carboxílico que catalisam a hidrólise [49]. Quando a 

massa molar é reduzida para cerca de 5000 g mol-1, tem-se o início da segunda 

etapa, com a diminuição da taxa de cisão das cadeias e começo da perda de massa 

devido à difusão dos oligômeros do volume total. O polímero se torna propenso a 

fragmentação e a fagocitose contribui para o processo de absorção em organismos 

vivos [4]. A diminuição na taxa de cisão das cadeias está associada a um aumento 

na cristalinidade, já que a quebra das cadeias se dá preferencialmente na região 

amorfa do polímero [49]. 

Em um estudo de degradação in vivo da PCL de baixa massa molar foi 

observado que a absorção foi completa em 60 dias e, os únicos metabólitos 

encontrados após o processo foram o ácido ε-hidroxicapróico, derivado da completa 

hidrólise do polímero, e água marcada com trítio para o acompanhamento do 

estudo. O mecanismo de bioabsorção foi estudado por microscopia eletrônica, 

examinando o tecido onde foi colocado o implante feito de PCL. O estudo revelou a 

presença de partículas do polímero no meio intracelular, demonstrando, assim, o 

papel da fagocitose no estágio final de degradação do polímero [53]. 
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3.2.3. Aplicações 

 

Devido a sua biodegradabilidade, biocompatibilidade e ductilidade, a PCL tem 

atraído muita atenção da área médica e de embalagens. Na área médica, ela tem 

aplicações como implantes, na engenharia de tecidos e, principalmente, como 

carreador para liberação controlada de fármacos. Nestas aplicações, as 

propriedades morfológicas e de cristalinidade são de grande importância [4,50].  

A PCL tem como principal aplicação a liberação controlada de medicamentos 

devido a sua alta permeabilidade a vários medicamentos, não-toxicidade, excelente 

biocompatibilidade e habilidade de ser totalmente excretada do corpo uma vez que 

foi biorreabsorvida [49,50]. A degradação da PCL, em comparação com a do 

poli(ácido glicólico) (PGA), PDLLA e outros polímeros é lenta, entre 3 e 4 anos, 

fazendo com que ela seja apropriada para liberação de longo prazo, englobando um 

período maior que um ano [52]. Sua biodegradação pode ser melhorada por 

copolimerização ou por misturas mecânicas (blendas poliméricas) com outros 

polímeros, como PLA e PGA, deixando mais ampla sua gama de aplicações [49]. 

A PCL também está sendo utilizada em dispositivos médicos como suturas, 

curativos e na odontologia. Na engenharia de tecidos, área relacionada ao reparo ou 

substituição de porções de tecido ou ele como um todo, a PCL está sendo usada na 

fabricação de suportes de ossos, vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. Um dos 

objetivos da engenharia de tecido ósseo é criar substitutos de tecido pela cultura de 

células ósseas em suportes sintéticos 3D. Estas estruturas porosas tridimensionais 

promovem a formação de novos tecidos, fornecendo suporte e volumes vazios que 

promovem a fixação, migração, proliferação e a diferenciação desejada do tecido 

cognitivo em toda região onde é necessário um novo tecido. A PCL pode ser 

aplicada na fabricação de suportes porosos e suas rotas de produção relativamente 

baratas, quando comparadas com as rotas de outros poliésteres alifáticos, são 

altamente vantajosas [54–58].  

Como muitos outros biopolímeros, a PCL não tem propriedades mecânicas 

apropriadas para aplicação para suporte de carga, o que atualmente limita seu uso. 

No entanto, ela possui propriedades reológicas e viscoelásticas superiores aos 

polímeros biorreabsorvíveis homólogos a ela [50]. Assim, com o intuito de melhorar 

algumas propriedades mecânicas nitidamente inadequadas para algumas 

aplicações, a PCL pode ser usada na forma de blendas poliméricas, copolímeros ou 
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compósitos. Ela tem sido usada, por exemplo, com outros polímeros como 

propionato de celulose, poliestireno (PS), PEG, acetato butirato de celulose e 

poli(ácido láctico) para ajustar a taxa de liberação de medicamentos em 

microcápsulas [59–61]. 

Diferentes tipos de reforços também têm sido adicionados a este polímero 

formando compósitos com o objetivo de melhorar propriedades desejadas, enquanto 

é mantida sua biodegradabilidade. Três diferentes cargas na forma de partículas 

nanoméricas que estão sendo amplamente utilizadas na preparação de 

bionanocompósitos são a nanocelulose, nanotubos de carbono e nanopartículas 

funcionalizadas. Implantes médicos utilizam uma ampla variedade de 

bionanocompósitos que são fabricados usando a combinação de biopolímeros e 

várias nanoestruturas funcionalizadas orgânicas e inorgânicas. Recentemente, a 

hidroxiapatita (HA) e hidróxidos duplos lamelares (LDH) tem recebido mais atenção 

devido a sua versatilidade na fabricação de vários nanocompósitos para aplicações 

biomédicas [62–65]. 

As baixas propriedades de barreiras à água e gases da PCL também são um 

obstáculo para sua aplicação em materiais de embalagens biodegradáveis. Isto 

também pode ser superado pela preparação de nanocompósitos de PCL. A adição 

de nanotubos de carbono à PCL pode melhorar suas propriedades de barreira à gás 

assim como suas propriedades elétricas, térmicas e mecânicas [66]. Ainda, as 

propriedades de barreira dos bionanocompósitos dependem da orientação e do 

estado de dispersão das nanopartículas na matriz polimérica. A melhora das 

propriedades de barreira nos nanocompósitos é devida a presença do reforço 

adicionado, capaz de retardar o caminho das moléculas tornando o caminho de 

difusão mais tortuoso. As propriedades de barreira e a biodegradação no solo são 

consequência do balanço entre o grau de cristalinidade da matriz, a compatibilidade 

química entre a PCL e o reforço adicionado e a dispersão das partículas de reforço 

dentro da matriz [67]. 

Frente ao exposto, nota-se que as propriedades incomuns da PCL frente a 

maioria dos poliésteres alifáticos podem ser interessantes e convenientes na 

formação de blendas e copolímeros visando a adequação das propriedades finais da 

nova composição tornando-a adequada para uma determinada aplicação. 
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3.3. Modificação do poli(ácido láctico) 

 

Apesar do PLA ser um polímero com características muito atrativas, como ser 

de fonte renovável, biodegradável e biocompatível, e estar sendo usado em várias 

aplicações biomédicas, suas propriedades físicas e mecânicas devem ser 

melhoradas para permitir um maior número de aplicações. Dentre as características 

que normalmente precisam ser adequadas destacam-se: a baixa deformação na 

ruptura a temperatura ambiente, alta rigidez, baixa resistência ao impacto e 

degradação relativamente lenta. Para expandir a aplicação do PLA, muitos grupos 

de pesquisa vêm estudando sua modificação, tanto física quanto química, visando 

obter materiais com melhores propriedades térmicas e mecânicas. As modificações 

físicas envolvem a formação de blendas poliméricas, adição de plastificantes e 

variação de composição pela adição de carga de reforço. As modificações químicas 

têm sido realizadas principalmente por copolimerização e ligação química entre o 

polímero e outras moléculas [1,68]. 

Nesta seção será dado maior enfoque às modificações químicas do PLA 

devido a sua relevância para este trabalho. Ainda mais especificamente, focou-se no 

uso de isocianatos, que representa uma das maneiras mais utilizadas para 

modificação química do PLA por meio da formação de ligações uretânicas. 

Chen e colaboradores [69] estudaram diferentes tipos de isocianatos e líquidos 

iônicos na modificação do PLA, visando sua aplicação na área médica. A adição do 

2-metacriloiloxietil isocianato (MOI) à molécula de PLA formou um polímero com 

ligações uretânicas (Figura 6). Foram feitas reações com quantidades variadas de 

MOI e as propriedades mecânicas medidas dos produtos formados foram tensão, 

deformação na ruptura, módulo de Young e resistência ao impacto. Os PLA 

modificados com quantidades variadas de MOI apresentaram propriedades 

mecânicas substancialmente melhores, como deformação na ruptura muito maior, 

em torno de 20 vezes o valor para o PLA puro, porém apresentaram uma menor 

tensão máxima, em torno de 30 MPa. Foi demonstrado que o módulo de Young 

diminuiu com a adição de MOI. 
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Figura 6 - Reação de modificação do PLA com MOI. (Adaptado de Chen et al. (2010)). 

 

 

 

As curvas DSC mostraram que as Tm dos PLA modificados com diferentes 

quantidades de MOI tiveram leve redução, em torno de 1°C. Esta tendência também 

foi refletida na cristalinidade, onde os produtos modificados com MOI apresentaram 

cristalinidade de 2 a 3% menores do que a do PLA puro. Para a decomposição 

térmica dos materiais sintetizados, a temperatura a 10% de decomposição térmica 

(Td,10%) reduziu 15ºC, de 357°C para 342°C comparando o PLA puro com o 

modificado com 10% em massa de MOI. A Td,10% também diminuiu com a aumento 

do tempo de reação, que pode ser atribuído à degradação térmica do PLA em 

longos tempos de reação devido a sua instabilidade térmica. A temperatura de 

deflexão térmica (HDT) para estes materiais de PLA reduziram de 71°C do PLA puro 

para 69°C do material modificado com 10% em massa de MOI. Os resultados 

obtidos indicaram que houve aumento das propriedades mecânicas do PLA sem 

comprometer as propriedades térmicas. 

Em um outro estudo realizado por Chen et al. [70], o PLA foi modificado via 

reação com trimetilexametileno diisocianato (TMDI) (Figura 7). O PLA modificado 

com MOI obtido no estudo anterior apresentou uma alta deformação na ruptura, mas 

demonstrou menor tensão máxima, em torno de 30 MPa, enquanto o valor para PLA 

puro foi de 49,2 MPa. Neste estudo, o PLA modificado com TMDI melhorou 

significativamente a tensão máxima e ainda apresentou maior ductilidade e 

resistência a tração que o material modificado com MOI. Os resultados também 

mostraram que a deformação máxima na ruptura aumentou com o aumento da 

quantidade de TMDI. Isto foi atribuído à nova estrutura formada e ao aumento da 
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massa molar dos materiais modificados com TMDI. Para o PLA modificado com 5% 

em massa de TMDI, a deformação na ruptura aumentou de 2,5% para 52,8%, a 

tensão máxima diminuiu levemente para 38 MPa e a resistência ao impacto 

aumentou de 46,3 para 73,2 J.m-1 quando comparado ao PLA puro. 

 

Figura 7 - Reação de modificação do PLA com TMDI. (Adaptado de Chen et al. 
(2012)). 

 

 

Em estudos de termogravimetria (TGA), onde a decomposição térmica dos 

polímeros PLA-TMDI foi investigada, a temperatura Td,10% diminuiu de 357°C, obtida 

para o PLA puro, para 325°C. Os resultados de TGA demonstraram uma menor 

estabilidade térmica dos materiais dúcteis modificados em relação ao PLA puro.  

De acordo com as curvas DSC, foi observada uma diminuição da Tg de 60,6°C 

para o PLA para cerca de 50°C para o material modificado. Também foi verificado 

que a Tm do material modificado diminuiu com a adição de TMDI.  A temperatura de 

deflexão térmica (HDT) para o PLA modificado reduziu ligeiramente, de 56°C do PLA 

para 51°C com 5% em massa de TMDI. Segundo os autores, estes resultados 

indicam que com a modificação do PLA com TMDI obteve-se um melhor 

desempenho mecânico, mas a estabilidade térmica foi comprometida.  

Este mesmo grupo ainda estudou a modificação do PLA pela adição de 

líquidos iônicos [71]. Líquidos iônicos (IL) são sais fundidos que, nos últimos anos, 

tem recebido especial atenção devido a suas propriedades excepcionais, como alta 

estabilidade térmica, baixas pressões de vapor, alta condutividade iônica e alta 

capacidade de solvatação, tanto para compostos polares como para não polares. 

Até agora, as pesquisas com IL como aditivos em polímeros têm focado no seu 
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potencial de plastificantes não-voláteis em vários polímeros, incluindo PVC, PMMA, 

poliamidas e epóxidos. Neste trabalho, o PLA foi modificado com 4 IL: 1-metil-3-

pentilimidazolium tetrafluoroborato ([MPI][BF4]), 1-metil-3-pentilimidazolium 

hexafluorofosfato ([MPI][PF6]), 1-metil-3-pentilimidazolium bis(trifluorometanosulfonil) 

imida ([MPI][TFSI]), e 1,2-dimetil-3-pentil imidazolium 

bis(trifluorometanosulfonil)imida ([DMPI][TFSI]). 

Os PLA modificados com [MPI][BF4] e [MPI][PF6] tiveram um aumento 

substancial na ductilidade. Os PLA modificados apresentaram valores de 

deformação na ruptura bastante altos, alcançando um aumento de 10-25 vezes 

quando comparado ao PLA puro, mas com tensão máxima menor, em torno de 20-

30 MPa. A deformação na ruptura aumentou para todas as amostras modificadas 

com IL. Estes resultados mostram claramente que a adição de líquidos iônicos ao 

PLA é muito eficiente para driblar a fragilidade do PLA resultando em aumento 

significativo de ductilidade. 

Além disso, a adição de líquidos iônicos manteve a boa estabilidade térmica 

do PLA, ao mesmo tempo em que aumentou sua ductilidade. De acordo com as 

curvas TGA dos polímeros modificados, a temperatura de decomposição térmica em 

10% de perda de massa (Td,10%) aumentou com a quantidade de IL adicionado, o 

que pode ser atribuído a estabilidade em altas temperaturas dos IL. Os PLA 

modificados apresentaram valores de Td,10% mais altos do que o PLA puro. 

As Tm dos PLA modificados, obtidas a partir de suas respectivas curvas DSC, 

aumentaram moderadamente com a adição dos IL. Os autores concluíram pelas 

análises que a estabilidade térmica do PLA foi aumentada. 

As superfícies dos filmes de PLA modificado com 20% em massa de 

[MPI][PF6] e do PLA puro foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura 

(SEM). Enquanto o PLA puro apresentou uma superfície regular e ausência de 

porosidade, o polímero modificado apresentou uma estrutura porosa. A geração 

desta estrutura porosa foi facilitada pela separação de fase entre o PLA e o IL. A 

separação de fase ocorreu durante a evaporação do solvente. 

Rigolin et al. [72] desenvolveram estudos baseados na modificação química 

do PLA utilizando anidro maleico. Neste trabalho foram produzidas blendas entre 

PLA e poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PLA/PBAT) por três diferentes métodos e 

suas propriedades foram comparadas entre si. As blendas estudadas foram 
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PLA/PBAT não compatibilizada, PLA-g-MA/PBAT, sendo o componente PLA-g-MA 

um PLA graftizado com anidro maleico na presença de peróxido de dicumila 

sintetizado pelos autores, e PLA/PBAT in situ, que se trata da blenda polimérica 

produzida por compatibilização reativa, utilizando os mesmos anidrido maleico e 

peróxido de dicumila. Na análise das propriedades mecânicas, o PLA modificado 

PLA-g-MA apresentou diminuição do módulo elástico, tensão no escoamento e 

resistência ao impacto quando comparado ao PLA puro. Essa diminuição foi 

atribuída à degradação do PLA ocorrida durante o processamento com anidrido e 

peróxido. No entanto, entre as blendas, a PLA-g-MA/PBAT e PLA/PBAT in situ 

apresentaram valores de módulo elástico e tensão no escoamento maiores que os 

determinados para a blenda não compatibilizada. Esta melhora nas propriedades foi 

atribuída ao menor tamanho das gotas da fase dispersa e distribuição uniforme das 

partículas. A distribuição mais homogênea da fase dispersa foi relacionada à menor 

tensão interfacial apresentada pelas blendas modificadas, pelo fato do anidrido 

maleico estar localizado na interface dos componentes imiscíveis, possibilitando 

reações com o PBAT.  

Cohn et al. reportaram em seus estudos o desenvolvimento de elastômeros 

termoplásticos biodegradáveis para aplicações médicas. Foram desenvolvidos 

copolímeros multibloco PEO/PLA [73],[74] e PEO/PCL [75] e suas propriedades 

foram investigadas. Os copolímeros PEO/PLA (PELA) tiverem resultados mais 

satisfatórios como filmes para prevenção de adesão pós-cirúrgica em vários animais. 

O elastômero PELA também foi usado como componente absorvível numa prótese 

filamentosa biodegradável para lesão arterial, altamente compatível e seletiva, que 

está patenteada. 

Em outro estudo, Cohn et al. [76] sintetizaram e caracterizaram elastômeros 

termoplásticos de PCL/PLA, onde o PLA gerou os blocos rígidos e a PCL criou os 

segmentos flexíveis ao longo do esqueleto do copolímero. Foi feita uma síntese em 

duas partes, onde primeiro foi sintetizado triblocos PLLA-PCL-PLLA e depois foi feita 

uma extensão de cadeia com hexametileno diisocianato (HDI), obtendo-se diferentes 

copolímeros multiblocos de PLA/PCL (Figura 8). Foram obtidos vários copolímeros 

onde foi mantido o tamanho das cadeias de PCL (2000 g mol-1) e aumentando 

gradativamente o tamanho das cadeias de PLA, que variaram entre 550 e 6000 Da. 

Esses poliéster-uretanos foram denominados PCLA e o número que acompanha a 

sigla é referente a massa molar de cada um dos blocos de PLA ligados a PCL. 
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Figura 8 - Esquema da síntese dos copolímeros multibloco PLA/PCL. (Adaptado de 

Cohn et al. (2005)). 

 
 

A composição dos triblocos PLA-PCL-PLA tiveram papel fundamental na 

determinação do comportamento mecânico dos copolímeros. Enquanto a tensão 

máxima foi muito similar para todas as composições de copolímeros, em torno de 32 

MPa, sua rigidez e alongamento na ruptura variaram significativamente à medida 

que o comprimento dos blocos de PLA aumentaram. O aumento gradual da rigidez 

dos copolímeros foi atribuído diretamente ao efeito do aumento progressivo da 

quantidade e da cristalinidade dos blocos de PLA. 

Os copolímeros PCLA foram desenvolvidos de maneira que tivessem uma 

morfologia micro segregada, onde a cadeia amorfa de PCL seria um emaranhado 

molecular, enquanto os blocos cristalinos de PLA funcionariam como domínios com 

ligações cruzadas não covalentes, semelhante a uma estrutura de domínios. As 

altas massas molares dos copolímeros combinaram, então, alta flexibilidade, alta 

resistência e alongamento significativo. 

A degradação in vitro destes copolímeros foi feita por imersão das amostras em 

condições hidrolíticas (PBS; pH de 7,4; 37°C) e monitorada por SEC. A massa molar 

inicial do PCLA2000 era de 190000 g mol-1, sendo reduzida para 83000 g mol-1 e 

48000 g mol-1 depois de 1 e 3 meses, respectivamente, enquanto depois de 6 meses 

a massa era de apenas 5% do valor inicial. O copolímero com degradação mais 

lenta foi PCLA6000 retendo cerca de 50% da sua massa inicial depois de 75 dias, 
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enquanto o PCLA2000 atingiu este ponto depois de 28 dias. Como esperado, todos 

os copolímeros se degradaram mais rápido do que os dois homopolímeros. A 

redução de 50% da massa molar inicial ocorreu depois de 5 meses para o PLA e 

depois de 12 meses para a PCL. 

As propriedades mecânicas durante a degradação foram medidas a cada 15 

dias, em um período total de 90 dias. Os copolímeros mantiveram seus respectivos 

módulos elásticos iniciais, enquanto a tensão máxima e deformação na ruptura 

foram diminuindo com o tempo. Como era previsto, conforme a massa molecular 

diminuiu, a deformação destes copolímeros diminuiu significativamente. É 

importante salientar, no entanto, que devido às suas propriedades mecânicas iniciais 

notáveis, a maior parte destes elastômeros termoplásticos permaneceram flexíveis e 

tenazes por um período de tempo significativo. 

Estes elastômeros termoplásticos apresentaram tensão máxima de cerca de 32 

MPa, podendo ser considerada alta, alta flexibilidade, com módulo elástico variando 

de 30 a 800 MPa e deformação na ruptura acima de 600%. Controlando firmemente 

a razão entre os segmentos de PCL e PLA e seus respectivos graus de 

polimerização, a taxa de degradação variou em um amplo período de tempo. 

Apesar de existir uma grande quantidade de pesquisas envolvendo 

modificações do PLA, sempre há a busca por modificações que melhorem suas 

propriedades desvantajosas, sem comprometer as demais propriedades. 

 

3.4. Blendas Poliméricas 

 

Blendas poliméricas podem ser definidas como misturas físicas de dois ou mais 

polímeros, usadas como uma forma de modificar as propriedades de sistemas 

poliméricos [77]. Elas podem apresentar propriedades intermediárias entre seus 

componentes, o que corresponde a uma vantagem dessa metodologia em relação a 

outros métodos de produção de novos materiais, como é o caso da síntese de 

polímeros. Isto pode ser entendido pelo fato de ser possível prever o valor de uma 

propriedade desejada para a blenda, dado que este valor será intermediário entre os 

valores das propriedades dos polímeros que a compõem, o que não é facilmente 

previsto sintetizando um novo polímero. Essas propriedades são dependentes de 

alguns fatores, sendo um dos mais importantes a miscibilidade. A miscibilidade é 
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dependente da natureza dos polímeros e da quantidade de cada componente na 

blenda [77,78]. 

Quando os polímeros são misturados, misturas homogêneas (soluções 

sólidas), dificilmente se formam devido à imiscibilidade inerente à maioria dos pares 

poliméricos. Misturas físicas de polímeros que excepcionalmente formam soluções 

sólidas homogêneas são denominadas de blendas poliméricas miscíveis. No entanto 

a grande maioria dos pares produzirão blendas imiscíveis. As blendas poliméricas 

miscíveis formam materiais monofásicos (homogêneos) enquanto as imiscíveis 

formam sistemas bifásicos (com separação das micro fases). Essa morfologia 

depende de vários fatores, tais como temperatura de processamento, cinética do 

processo de mistura, viscosidade e presença de aditivos. A extensão da 

miscibilidade também está relacionada com o tempo, pois a mistura dos polímeros 

requer tempo suficiente para permitir que as cadeias poliméricas se misturem. No 

entanto, o fator fundamental, no que se refere à miscibilidade, é de natureza 

termodinâmica, governada pela variação na energia livre de Gibbs da mistura, , 

que é dada por [77,79]: 

                                  (Equação 1) 

onde  é a variação da entalpia da mistura, T é a temperatura absoluta e 

 é a variação da entropia da mistura. 

Se  for positivo para qualquer proporção entre os componentes, a mistura 

será imiscível e os polímeros estarão presentes em fases separadas e puras. Para 

miscibilidade completa, o valor de   deverá ser negativo e, ainda, sua derivada 

segunda em relação à fração volumétrica do segundo componente (Ф2) deverá ser 

maior que zero (Equação 2), em todas as composições [79]: 

                                (Equação 2) 

Existe a possibilidade de blendas formadas pelo mesmo conjunto de polímeros 

serem classificadas como miscíveis (homogênea) ou imiscíveis (heterogênea) 

dependendo da proporção entre os polímeros utilizada. Neste caso, o equilíbrio de 

fases depende fortemente da temperatura. Quando o sistema inicialmente miscível 

se separa em fases com o aquecimento, diz-se que existe uma temperatura crítica 

de solução inferior (lower critical solution temperature, LCST). No caso oposto, em 

que a separação de fases ocorre abaixo de determinada temperatura, fica 
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caracterizada a existência de uma temperatura crítica de solução superior (upper 

critical solution temperature, UCST) [79]. 

Há três possibilidades de dependência da temperatura da mistura em relação à 

composição que são as regiões: estável, metaestável e instável. Elas estão 

representadas no diagrama de fases da Figura 9. 

 

Figura 9 - Diagrama de fases mostrando o comportamento da temperatura crítica de 
solução superior (UCST) e temperatura crítica de solução inferior (LCST) para blendas 
poliméricas. 

 

Fonte: Robeson, L. M. [78] 

 

A região estável é separada da região instável por uma região metaestável. Na 

região metaestável, a separação de fases ocorrerá quando houver alguma flutuação 

na composição. A morfologia resultante desses processos de separação de fases 

poderá variar desde uma fase contínua (matriz), contendo domínios da fase 

dispersa, até aquela na qual existam duas fases co-contínuas, mas sempre haverá 

alguma porção de uma fase contida na outra [79]. 

O comportamento LCST é o mais comum e precisa ser considerado em 

processos nos quais temperaturas elevadas podem causar separações de fases 
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durante a moldagem, com consequências negativas para o produto final. Por outro 

lado, o comportamento UCST é mais difícil de ser observado uma vez que a 

temperatura correspondente poderá situar-se abaixo da transição vítrea. Nessa 

situação, as moléculas não possuem a mobilidade necessária para a separação de 

fases [79]. 

A miscibilidade é considerada o nível de mistura dos constituintes poliméricos 

de uma blenda que resulta em um material que tem as propriedades (como 

temperatura de transição vítrea e permeabilidade) esperadas para materiais que 

contém uma única fase. Porém, isso não implica ou requer uma mistura ideal. A 

estrutura de uma blenda miscível pode ser observada em escalas de 1-2 nm [78]. 

Como já foi mencionado, a miscibilidade de polímeros é governada pela 

variação na energia livre de Gibbs (Equação 1), a qual, por sua vez, depende da 

variação da entalpia e entropia do sistema. Devido ao fato das cadeias poliméricas 

já estarem em um estado de estabilidade quando estão puras, um aumento 

considerável na entropia, que contribuiria para aumentar o fator negativo na 

equação, não é facilmente alcançado quando é feita uma mistura e, então, blendas 

imiscíveis são mais facilmente formadas. Para aumentar a dificuldade de formação 

de blendas miscíveis, para polímeros amorfos, a desordem de um polímero puro é, 

na maioria das vezes, maior que para as blendas, que tendem a acomodar as 

cadeias poliméricas de uma maneira mais ordenada [77]. 

O cálculo de ΔSm (Equação 3) e ΔHm (Equação 4) envolve parâmetros como 

volume da blenda (V), um volume de referência (VR, usualmente o volume molar da 

menor unidade repetitiva), fração volumétrica dos polímeros (𝜙𝑖), grau de 

polimerização dos polímeros (𝑥𝑖) e interação adimensional por segmento de 

polímero (𝜒) [79]. 

                    (Equação 3) 

                              (Equação 4) 

Os graus de polimerização estão no denominador da Equação 3 para cálculo 

do ΔSm e são valores grandes, o que faz com que o valor de ΔSm seja pequeno. 

Assim, para ΔGm < 0 (que é a condição necessária para formar blendas miscíveis), é 

preciso que ΔHm ≤ 0 ou tenha um valor positivo muito pequeno. Isso implica na 

necessidade de interações intermoleculares favoráveis entre os componentes para 
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se obter miscibilidade. A Equação 3 também mostra que aumentos na massa molar, 

que implica em maior grau de polimerização, direcionam o sistema para maior 

imiscibilidade, com valores de ΔSm pequenos. Isto acontece porque, quanto maior o 

número de pontas, ou seja, menor massa molar, maiores são as possibilidades 

conformacionais, aumentando a entropia configuracional, o que favorece a 

miscibilidade [79]. 

A entalpia também está relacionada ao calor específico da mistura, segundo a 

Equação 5. A fim de conseguir calores de mistura negativos, obtendo, 

consequentemente, ΔHm negativo e ΔGm negativo, as interações específicas entre 

os polímeros têm um papel extremamente importante em sistemas miscíveis. 

                                     (Equação 5) 

onde Δ𝐻𝑚 é a variação de entalpia da mistura, denominada simplesmente 

calor de mistura, Csist é a capacidade calorífica do sistema e Δ𝑇 é a variação de 

temperatura. 

Interações puramente dispersivas, como aquelas exibidas pelas poliolefinas, 

não seriam fortes o suficiente para promover a miscibilidade. Para promover a 

miscibilidade, vários tipos de interações específicas são possíveis, incluindo ligações 

de hidrogênio, ácido-base (Brönsted-Lowry ou Lewis), dipolo-dipolo, dipolo-dipolo 

induzido, formação de complexos π-π, entre outras. 

A miscibilidade pode ser determinada por uma variedade de técnicas. As mais 

empregadas atualmente são: calorimetria diferencial exploratória (DSC), análise 

térmica dinâmico-mecânica (DMA) e microscopia ótica e eletrônica de transmissão 

(MET) ou de varredura (MEV). Nas técnicas térmicas, os componentes individuais de 

misturas completamente imiscíveis mostram suas transições vítreas separadamente, 

porém, quando há miscibilidade, apenas uma transição vítrea referente à mistura é 

detectada e situa-se em posição intermediária à dos componentes individuais [79].  

Uma relação aproximada para a Tg de uma mistura homogênea binária é dada 

pela regra simples de mistura: 

Tg = W1Tg1 + W2Tg2                                    (Equação 6) 

em que W1, W2, Tg1 e Tg2 representam as frações em massa e as Tg dos 

componentes 1 e 2, respectivamente [79]. A condição para a aplicação deste critério 

é que haja uma diferença de pelo menos 20ºC entre as temperaturas de transição 
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vítrea dos componentes da blenda. A regra simples de mistura fornece 

aproximações razoáveis para blendas poliméricas [79,80]. 

Blendas imiscíveis poderão, via modificações ou aditivação, formar sistemas 

com propriedades úteis, originando blendas compatíveis. As blendas que não 

apresentam propriedades úteis são as blendas incompatíveis. Assim, os termos 

miscível e imiscível referem-se às propriedades intrínsecas do par polimérico, 

formando sistemas homogêneos ou não, enquanto os termos compatível e 

incompatível referem-se as características de desempenho do material, não 

importando sua morfologia. A compatibilidade pode ser modificada, a miscibilidade 

não [79]. 

A estratégia para promover compatibilização, no caso das blendas imiscíveis, 

consiste em diminuir a tensão interfacial para evitar a coalescência da fase dispersa 

e aumentar a adesão interfacial. O compatibilizante é um agente que se concentra 

na interface e estabiliza a morfologia melhorando as propriedades finais da blenda. 

As principais técnicas para conseguir esses feitos são: adição de agente 

compatibilizante, que promove uma ligação entre as fases, e modificação química 

dos componentes por meio da inserção de grupamentos reativos complementares 

que reagem quimicamente durante o processo de fabricação (compatibilização 

reativa). A compatibilização não reativa pode ser feita pela adição de copolímeros 

randômicos, graftizados ou em bloco. 

 

3.4.1. Blendas de PLA/PCL 

 

A formação de blendas é provavelmente a metodologia mais utilizada para 

melhorar as propriedades mecânicas do PLA. Trata-se de uma técnica eficiente, fácil 

e de baixo custo na geração de novos materiais com uma combinação de 

propriedades melhores que aquelas apresentadas pelos seus componentes 

isoladamente [5]. Blendas de PLA com polímeros biodegradáveis têm sido 

extensivamente estudadas pelo fato de melhorarem as propriedades finais do PLA 

sem comprometer sua biodegradabilidade. Alguns dos polímeros biodegradáveis 

utilizados nas blendas com PLA são o poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) 

(PHBHV), poli(3-hidroxibutirato-3-hidroxihexanoato) (PHBHHx), poli(3-

hidroxioctanoato) (PHO), poli(ε-caprolactona) (PCL), poli(butileno adipato-co-
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tereftalato) (PBAT), poli(tetrametileno adipato-co-tereftalato) (PTAT), quitosana, 

amido e polibutileno succinato [81]. 

Nesta seção serão abordadas especificamente as blendas PLA/PCL para ter 

uma contextualização do que está sendo feito em termos de pesquisas, avanços e 

problemas ainda não resolvidos, que tem maior relevância para este trabalho. 

A blenda PLA/PCL tem atraído a atenção de pesquisadores por serem 

biocompatíveis e biodegradáveis. Esses polímeros têm propriedades atrativas e 

complementares como comportamento térmico, mecânico e propriedades reológicas. 

Além disso, a blenda PLA/PCL ainda pode apresentar efeito memória quanto à 

forma, dependendo de sua composição [5]. Porém, esta é uma blenda polimérica 

imiscível e, portanto, é necessário a adição de compatibilizantes para reduzir a 

tensão interfacial, aumentando, assim, a adesão entre seus componentes e, 

consequentemente melhorando suas propriedades finais. 

Simões et al. [82] determinaram as propriedades térmicas, mecânicas e 

morfológicas de blendas PLA/PCL, na ausência de compatibilizante. Os autores 

variaram somente a porcentagem em massa de cada componente. Os resultados de 

DSC e SEM confirmam a imiscibilidade da blenda e, a adição de até 50% de PCL na 

blenda polimérica diminui a temperatura de fusão do PLA. Verificou-se também que 

o grau de cristalinidade do PLA aumenta com a adição de PCL, sugerindo que a 

PCL promova a cristalização do PLA. De acordo com testes mecânicos, foram 

reportados a diminuição do módulo de Young e da tensão máxima e o aumento 

considerável da deformação na ruptura e resistência ao impacto com a adição de 

PCL ao PLA. 

Broz et al. [46] ajustaram o módulo, a deformação na ruptura e a tensão 

máxima variando a composição de blendas PLA/PCL não compatibilizadas. Essas 

blendas poliméricas foram obtidas na forma de filmes, a partir da dissolução dos 

polímeros em solvente comum aos dois polímeros e posterior evaporação do 

solvente. Para estas blendas, a deformação na ruptura aumentou apenas quando a 

concentração de PCL ficou acima de 60% em massa. Para as blendas com 40% e 

20% em massa de PCL, a deformação na ruptura se manteve praticamente 

constante em relação ao PLA puro. No entanto, o aumento da deformação na 

ruptura nas blendas onde a PCL é a fase majoritária foi acompanhado de uma 

significativa perda nos valores de tensão máxima e módulo. 
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Navarro-Baena et al. [5] fizeram um estudo bastante extenso sobre a 

morfologia, cristalinidade, degradação, efeito memória, comportamento mecânico e 

térmico de blendas PLA/PCL não compatibilizadas. As composições estudadas 

foram 70/30%, 50/50% e 30/70% (% em massa). Quanto a morfologia, foi 

confirmada novamente a imiscibilidade dos polímeros. A blenda com composição 

50/50% em massa apresentou morfologia co-contínua e, dentre as três formulações, 

a blenda PLA/PCL 70/30% em massa foi a que apresentou melhor adesão na 

interface entre os dois homopolímeros. Em relação à degradação, os autores 

encontraram indícios que a PCL melhora a estabilidade térmica do PLA e, nas 

análises de decomposição, concluíram que, pelo método hidrolítico, a PCL se 

decompõe por cisão dos finais de cadeia enquanto o PLA se degrada por cisão das 

cadeias poliméricas com redução da massa molar. Já na decomposição por 

compostagem, o PLA puro se degradou completamente em 4 semanas e a adição 

de PCL ao PLA retardou a decomposição da blenda polimérica. Como no trabalho 

de Simões et. al., os autores também obtiveram indícios da ação da PCL como 

agente nucleante devido ao aumento da cristalinidade do PLA, proporcional ao 

aumento da concentração de PCL na blenda. 

Ainda segundo Navarro-Baena et al. [5], as blendas apresentaram 

comportamento mecânico em tração intermediário em comparação ao determinado 

nos homopolímeros. A blenda 50/50% em massa apresentou uma inesperada baixa 

deformação na ruptura, de apenas 10%, sendo esse valor muito menor do que o 

encontrado para a blenda com menor porcentagem de PCL (70/30% em massa), a 

qual apresentou deformação de 199%. Em relação ao módulo de elasticidade e 

tensão máxima, os autores observaram uma diminuição destas propriedades nas 

blendas em relação ao PLA puro e, quanto menor a concentração de PLA na blenda, 

menor foram esses valores. A diminuição do módulo foi atribuída ao efeito 

plastificante da PCL. Finalmente, em relação ao efeito memória, ele foi observado 

apenas na blenda 70/30% em massa devido a sua maior cristalinidade em relação 

as outras blendas. Essa blenda polimérica apresentou ótima capacidade de manter 

a forma temporária fixada e boa capacidade de recuperação desta forma após dois 

ciclos de teste termomecânicos. 

Chen et al. [83] estudaram algumas composições de blendas PLA/PCL não 

compatibilizadas e compatibilizadas com o copolímero poli(óxido de etileno-b-óxido 
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de propileno) (PEO-PPO). As propriedades mecânicas das blendas poliméricas 

foram avaliadas e os resultados indicaram um aumento da deformação na ruptura, 

porém com redução significativa no módulo elástico, tensão na ruptura e tensão 

máxima. Foi observado também que a redução das propriedades mecânicas 

mencionadas foi mais pronunciada na presença do compatibilizante. Portanto, os 

autores concluíram que copolímero melhorou a adesão entre as fases, porém, 

prejudicou as propriedades gerais da blenda. 

Finotti et al. [11] estudaram blendas PLA/PCL compatibilizadas com um 

copolímero tribloco derivado de ε-caprolactona e tetrahidrofurano e compararam 

suas propriedades mecânicas, térmicas e morfológicas com as propriedades 

determinadas em blendas não compatibilizadas. A presença do compatibilizante 

permitiu um maior refinamento da morfologia das blendas, diminuindo o tamanho 

das gotas da fase dispersa de PCL por meio da diminuição da coalescência entre as 

gotas. Quanto as propriedades mecânicas em tração, foi observada uma diminuição 

do módulo e da tensão máxima das blendas compatibilizadas em relação as não 

compatibilizadas. Já a ductilidade da blenda compatibilizada e com 5% de PCL 

aumentou significativamente, apresentando deformação na ruptura de 104% 

enquanto na blenda não compatibilizada de mesmo teor de PCL a deformação na 

ruptura foi de 7,3%. Ao contrário do esperado, as blendas compatibilizadas com 

maior concentração de PCL apresentaram deformação na ruptura menor do que 

aquela para a blenda com 5% de PCL. Essa redução na deformação na ruptura foi 

atribuída à diminuição da adesão interfacial. Este resultado também foi atribuído à 

migração de parte do copolímero para a fase de PCL, conforme revelaram as 

análises térmicas de DSC. Quando analisada a citotoxicidade das blendas, a blenda 

compatibilizada se mostrou não citotóxica. 

 Estes trabalhos mostram a necessidade da incorporação de um 

compatibilizante para blendas PLA/PCL que cumpra com o requisito de reduzir a 

tensão interfacial e melhorar a adesão entre as fases, além de melhorar a 

deformação e resistência ao impacto, sem a perda das propriedades satisfatórias 

que o PLA traz para a blenda. E, ainda, a necessidade deste compatibilizante 

também apresentar propriedades que vão somar à melhora das propriedades da 

blenda. Visando suprir estas demandas, é possível encontrar na literatura vários 

trabalhos envolvendo a síntese de copolímeros dibloco e tribloco, onde cada bloco 

tem natureza química idêntica a cada um dos componentes principais da blenda. 
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Maglio et al. [84] sintetizaram um copolímero tribloco PLLA-PCL-PLLA e 

estudaram seu efeito compatibilizante em uma blenda PLA/PCL 70/30% (m/m). A 

presença do copolímero reduziu drasticamente a dimensão das gotas de PCL, de 

10-15 µm para 3-4 µm e, com a melhora da adesão interfacial e dispersão, houve 

uma melhora nas propriedades mecânicas da blenda. Houve um aumento na 

ductilidade da blenda, constatada pelo aumento da deformação na ruptura de 2% 

para blenda não compatibilizada para 53% para a blenda com o copolímero, e na 

resistência ao impacto, quando comparada com a blenda sem o copolímero, além da 

melhora na tensão máxima e manutenção do módulo elástico. 

Hiljanen-Vainio et al. [85] estudaram a miscibilidade e o comportamento 

mecânico em tração de uma blenda de PLLA com um copolímero em bloco PLLA-

PCL (PLLA/PLLA-PCL) e compararam com resultados obtidos para uma blenda 

PLLA/PCL de mesma composição (80% em massa de PLLA). Segundo os autores, 

a blenda PLLA/PLA-PCL apresentou indícios de miscibilidade entre PLLA e o 

copolímero, enquanto a blenda PLLA/PCL apresentou imiscibilidade entre os 

componentes. Quanto as propriedades mecânicas, a blenda entre PLLA e o 

copolímero apresentou diminuição no módulo e tensão máxima, porém houve 

aumento da deformação na ruptura, quando comparada com a blenda PLLA/PCL. A 

deformação na ruptura aumentou significativamente de 1,6% para o PLLA puro para 

mais de 100% para a blenda PLLA/PLLA-PCL. 

De acordo com esses estudos é possível concluir que os compatibilizantes na 

forma de copolímeros sintetizados com os mesmos polímeros que compõem a 

blenda são bastante promissores para obter melhores propriedades gerais das 

blendas. 

Além dos copolímeros em bloco, a adição de nanopartículas anisotrópicas 

também vem sendo utilizada para compatibilizar blendas PLA/PCL, visando a 

melhora da morfologia final da blenda imiscível. Um exemplo é o trabalho de Wu et. 

al. [86] onde foram utilizados nanotubos de carbono e argila organofílica como o 

terceiro componente de blendas PLA/PCL. Os autores demonstraram que a argila 

ficou localizada seletivamente na fase de PLA e na interface, enquanto os nanotubos 

de carbono ficam dispersos principalmente na fase de PCL e na interface. A 

distribuição destas partículas depende tanto da termodinâmica como da viscosidade 

dos componentes da blenda e influenciou fortemente a morfologia das fases e a 
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cristalização. Na presença das nanopartículas, a morfologia final da blenda ficou 

mais refinada devido a sua capacidade de prevenção da coalescência da fase 

dispersa ou pelo favorecimento da quebra das gotas. Porém, neste trabalho não 

foram determinadas as propriedades mecânicas e térmicas destas blendas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.   Materiais 

 

Os PLA utilizados foram o Ingeo 3251D e Ingeo 2003D, ambos fornecidos pela 

NatureWorks. As propriedades destes PLA estão apresentadas na Tabela 1. A partir 

daqui, neste trabalho, o PLA Ingeo 3251D será denominado PLA 3251D e o Ingeo 

2003D será denominado PLA 2003D. 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas dos PLA e PCL usados nesse trabalho. 

Polímero 

 a 

(g mol-1) 

Isômero D 

(%) 

R. I.b 

(J m-1) 

Máx
c 

(MPa) 

rup
d 

(%) 

Tg 

 (ºC) 

PLA 3251D 52000 1,2-1,6 16 62 3,5 55-65 

PLA 2003D 138000 [11] 3,7-4,8 16 60 6 55-60 

CAPA 2205 2000 ---- ---- ---- ---- - 60 

CAPA 6500 50000 ---- ---- ---- 800 - 60 

a Massa molar numérica média. 
b Resistência ao Impacto Izod. 
c Resistência máxima em tração. 
d Deformação na ruptura (em tração). 
 

As poli(ε-caprolactonas) utilizadas foram a CAPA 6500 e CAPA 2205, 

fornecidas pela Perstorp (Tabela 1). A CAPA 6500 possui massa molar de 50000 g 

mol-1, temperatura de fusão entre 58-60°C e deformação na ruptura de 

aproximadamente 800%. A CAPA 2205 possui massa molar de 2000 g mol-1, 

temperatura de fusão entre 40-50°C e temperatura de decomposição de 

aproximadamente 200°C. 

Nas reações de modificação do PLA foram utilizados o hexametileno 

diisocianato (HDI), fornecido pela Aldrich, com grau de pureza maior que 98%, ponto 

de fusão entre 82 e 85°C e densidade de 1,047 g mL-1; o 2-etilhexanoato de estanho 

II, ou octanoato de estanho II (Sn(Oct)2), fornecido pela Aldrich, com pureza maior 

que 92,5% e densidade de 1,251 g mL-1 e o 1,2-dicloroetano anidro como solvente, 

fornecido pela Aldrich, com grau de pureza maior que 99,8%, ponto de fusão de 

83°C e densidade de 1,256 g mL-1. 
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4.2.   Modificação química do PLA 

 

O objetivo de modificar quimicamente o PLA foi o de obter moléculas que 

tivessem em suas extremidades segmentos de PCL. A estrutura química desse 

compatibilizante difere da estrutura química de compatibilizantes previamente 

reportados na literatura, pois não se trata de um copolímero em bloco ou multibloco, 

mas de uma molécula contendo “segmentos” de PLA e PCL. Considerando o PLA, 

esse “segmento” equivale à massa molar de um polímero. 

Conforme mencionado anteriormente, a modificação química do PLA tem como 

objetivo sintetizar moléculas capazes de atuar como compatibilizantes de blendas de 

PLA/PCL, aumentando a adesão entre as fases da blenda polimérica e 

consequentemente melhorando suas propriedades finais.  

No entanto, nestas reações existem apenas dois pontos reativos que são as 

extremidades das cadeias de PLA e, devido a sua grande massa molar, fica ainda 

mais reduzida a concentração dos grupos químicos funcionais por grama do 

polímero. Assim, com o intuito de favorecer a reação de modificação, com a 

presença de maior número de grupos ácido carboxílico e álcool presentes no meio 

reacional, escolheu-se dentre os PLA disponíveis no laboratório, aquele de menor 

massa molar. Por esse motivo as reações de modificação foram realizadas utilizando 

o PLA 3251D. Pelo mesmo motivo, foi utilizada também a PCL de baixa massa 

molar disponível no laboratório, a CAPA 2205. 

Conforme será explicado na sequência, procurou-se reduzir intencionalmente a 

massa molar do PLA 3251D via degradação termomecânica, como meio de 

aumentar o número de pontos reativos por unidade de massa de polímero. As 

reações de modificação foram realizadas posteriormente a essa etapa de redução 

de massa molar do PLA. 

Como a PCL de menor massa molar já apresentava um valor bastante inferior 

à massa do PLA 3251D, não foi necessária a redução de massa molar para a PCL. 

 

4.2.1. Metodologia para redução da massa molar do PLA 

 

Antes das reações de modificação do PLA, procurou-se reduzir a massa molar 

do PLA 3251D permitindo sua degradação intencional via hidrólise por 
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processamento em extrusora de rosca simples [27,31]. O intuito dessa redução de 

massa molar foi aumentar o número de finais de cadeias por massa de polímero, 

facilitando sua modificação e melhorando sua ação como compatibilizante, conforme 

mencionado anteriormente. Para isso, o PLA foi processado conforme recebido (sem 

etapa de secagem) em uma extrusora de rosca simples, modelo LAB-16 da AX 

Plásticos, e foram utilizados dois perfis diferentes de temperatura para a 

degradação. Foram adotados perfis de temperatura crescente, sendo que as 

temperaturas utilizadas nas 4 zonas de aquecimento da extrusora para cada 

condição foram 175/180/190/190°C e 210/220/230/230°C. A rotação de rosca foi 

mantida em 65 rpm. A redução da massa molar do PLA foi analisada via 

cromatografia de exclusão por tamanho (SEC).  

Após o processamento do PLA, foram testadas as reações de modificação, 

conforme descrito a seguir. 

 

4.2.2. Reações de modificação do PLA 

 

As metodologias utilizadas nas reações químicas de modificação do PLA foram 

baseadas nos trabalhos de Navarro-Baena et al. [87,88], Petrova et al. [89], Cohn et 

al. [76], Ajioka et al. [90] e Jacobs et al. [91]. No entanto, como o objetivo não era a 

síntese de copolímeros como nos artigos citados, as metodologias foram alteradas e 

adequadas para garantir a modificação química do PLA. 

A modificação química do PLA foi realizada via reação de condensação entre 

grupos hidroxila e ácidos carboxílicos, presentes nas extremidades das cadeias de 

PLA e PCL, com HDI conforme mostra o esquema simplificado da Figura 10. 
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Figura 10 - Esquema da reação de modificação do PLA. 

 

 

 

 

Nesta reação existe também a possibilidade de haver reações competitivas e 

formação de outros produtos, como poliuretanos constituídos apenas por blocos 

longos de PCL ou de PLA, ligados por HDI.  Assim, foram realizadas duas 

metodologias de síntese, com quatro variações que serão descritas a seguir, a fim 

de determinar o melhor método para obtenção do produto desejado e minimizar a 

formação de produtos das reações competitivas. Como exemplo dessas variações 

pode-se citar a alteração da concentração dos reagentes e o tempo de reação. 

 

4.2.2.1.   Primeiro procedimento de síntese 

 

Nesta síntese, primeiramente o PLA degradado (com menor massa molar) e a 

PCL CAPA 2205 (massa molar de 2000 g mol-1) foram dissolvidos em tolueno seco e 

em seguida destilados. A etapa de destilação visa garantir que o meio e os 

polímeros estivessem completamente secos, já que a reação de modificação exige 

meio anidro e o tolueno forma um azeótropo com a água, retirando-a do sistema 

pela destilação. Após a destilação, substituiu-se a coluna de destilação e o 

condensador por um condensador de refluxo e a reação se deu no mesmo balão. A 

proporção molar utilizada de PLA:PCL:Diisocianato foi de 1:2:2,4. Conforme alguns 

dos procedimentos descritos na literatura citada, foi usado um excesso de 20% do 

diisocianato. O procedimento e quantidades dos reagentes utilizadas estão descritos 

a seguir. 
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Em um balão de fundo redondo de 100 mL de três bocas, acoplado com uma 

coluna de Vigreux e um condensador, adicionou-se 9,20 g (2,1.10-4 mol) do PLA 

degradado, 0,82 g (4,2.10-4 mol) de CAPA 2205, 30,0 mL de dicloroetano seco e 

30,0 mL de tolueno seco, sob atmosfera de nitrogênio. A solução foi mantida sob 

agitação e destilada até que restasse o mínimo possível de tolueno. Então, o balão 

foi retirado do aquecimento, acoplou-se a ele um condensador de refluxo e, em 

seguida, adicionou-se 60,0 mL de dicloroetano seco, 0,080 mL (5,0.10-4 mol) de 

hexametileno diisocianato (HDI) e 0,02 mL (5,9.10-5 mol) de 2-etilhexanoato de 

estanho II, sob atmosfera de nitrogênio. A solução permaneceu sob agitação por 3 

horas a 80°C. O produto foi precipitado em metanol gelado na proporção de solução 

de produto:metanol de 1:10. Esse procedimento foi realizado por três vezes visando 

a purificação do produto. Após cada precipitação, o PLA modificado foi dissolvido em 

clorofórmio. Foi obtido 10,09 g de produto.  

 

4.2.2.2.   Segundo procedimento de síntese  

 

Nesta metodologia a destilação prévia à reação foi eliminada, pois os solventes 

e reagentes já estavam previamente secos. O emprego de solventes e reagentes 

previamente secos reduziu o tempo de reação, assim como a quantidade de 

solventes orgânicos. Também foi alterada a ordem de inclusão dos reagentes no 

meio reacional, visando favorecer a formação do produto desejado, isto é, PLA 

modificado. O HDI foi adicionado inicialmente a uma solução de PLA para que a 

reação iniciasse nos grupos funcionais localizados nos finais das macromoléculas. 

Posteriormente uma solução de PCL foi adicionada ao meio reacional. Assim, os 

grupos funcionais presentes nas extremidades das cadeias de PCL reagiriam com o 

HDI já ligado ao PLA. A solução de PCL foi adicionada lentamente (gota a gota) para 

evitar que as cadeias de PCL se ligassem umas às outras, uma vez que esta reação 

teria maior probabilidade de ocorrer devido a menor massa molar das cadeias de 

PCL (2000 g mol-1) frente a das cadeias de PLA (44000 g mol-1). 

Desta maneira, foi realizado o segundo procedimento de síntese do PLA 

modificado fazendo as alterações acima mencionadas e utilizado a mesma 

proporção entre PLA:PCL:HDI usada no primeiro procedimento, conforme descrito 

abaixo. 
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Em um balão de fundo redondo de 100 mL de três bocas, acoplado com um 

condensador de refluxo, adicionou-se 9,20 g (2,1.10-4 mol) do PLA degradado e 55,0 

mL de dicloroetano seco, sob atmosfera de nitrogênio, e aguardou-se a completa 

dissolução do polímero. Em seguida, acrescentou-se 0,080 mL (5,0.10-4 mol) de 

hexametileno diisocianato (HDI) e 0,02 mL (5,9.10-5 mol) de 2-etilhexanoato de 

estanho II. O sistema foi mantido a 80°C por 20 minutos, sob agitação magnética. 

Após este período, uma solução de 0,82 g (4,2.10-4 mol) de PCL de baixa massa 

molar (CAPA 2205) em 5,0 mL de dicloroetano seco foi adicionada gota a gota (em 

aproximadamente 10 minutos) à solução de PLA. Após 3 horas de reação, a solução 

foi purificada por precipitação em metanol gelado na proporção de solução do 

produto:metanol de 1:16. A purificação do PLA modificado foi realizada conforme 

descrito em 4.2.2.1.  Foi obtido 10,11 g de produto.  

 

4.2.2.3.  Terceiro procedimento de síntese 

 

O terceiro procedimento de síntese do PLA modificado foi realizado de acordo 

com o segundo procedimento de síntese (item 4.2.2.2.), alterando a proporção molar 

entre PLA:PCL:HDI, antes de 1:2:2,4 e agora 1:2:4, e o tempo de reação, 

aumentado de 3 horas para 8 horas. Foi obtido 10,23 g do produto. O aumento na 

razão molar NCO/OH visou garantir maior probabilidade de reação do diisocianato 

com os grupos químicos funcionais presentes no final das cadeias, principalmente 

de PLA, além de compensar possível consumo de HDI em reações indesejadas, 

como por exemplo, com possível umidade residual no meio. No entanto, o aumento 

da concentração de HDI poderia favorecer reação entre cadeias de PCL, de menor 

massa molar e maior quantidade molar em relação ao PLA, resultando em 

poliuretanos a base de PCL. 

 

4.2.2.4.   Quarto procedimento de síntese 

 

O quarto procedimento de síntese do PLA modificado também foi realizado de 

acordo com o segundo procedimento de síntese (item 4.2.2.2.), porém desta vez 

alterando-se a proporção molar entre PLA:PCL:HDI para 1:5:5 e utilizando um tempo 

de reação de 8 horas. Foi obtido 10,90 g de produto. Neste caso a quantidade do 
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diisocianato foi aumentada novamente vislumbrando aumentar a quantidade 

sequencial de cadeias de PCL ligadas às pontas das cadeias de PLA. Para isso, 

também foi aumentada a quantidade de PCL no meio reacional. 

 

4.2.3. Reação visando o aumento da cadeia de PCL, semelhante a 

segunda metodologia (item 4.2.2.2), sem a presença de PLA 

 

Esta reação foi realizada a fim de comparar a curva de distribuição de massas 

molares de um poliuretano sintetizado utilizando somente PCL e HDI, com a curva 

de distribuição de massas molares do produto obtido no item 4.2.2.2; isto é, na 

presença do PLA. Com isto pretende-se descartar a possibilidade de ter ocorrido o 

aumento da cadeia de PCL e não a reação de acoplamento das cadeias de PCL no 

PLA, conforme será discutido na seção 5. Resultados e discussões.  

Em um balão de fundo redondo de 100 mL com três bocas, acoplado com um 

condensador de refluxo, adicionou-se 55,0 mL de dicloroetano seco, sob atmosfera 

de nitrogênio e aqueceu-se a 80°C. Em seguida, acrescentou-se 0,080 mL de 

hexametileno diisocianato (HDI) e, então, foi adicionada gota a gota uma solução de 

0,82 g de PCL de baixa massa molar (CAPA 2205) em 5,0 mL de dicloroetano seco. 

Adicionou-se na sequência 0,015 mL de 2-etilhexanoato de estanho II e manteve-se 

a solução sob agitação magnética por 3 horas. Após este período, a solução foi 

purificada por precipitação em metanol gelado na proporção de solução do 

produto:metanol de 1:16. Esse processo foi repetido por três vezes, dissolvendo o 

produto precipitado em clorofórmio após cada precipitação. Foi obtido 0,25 g de 

produto. 

 

4.2.4. Caracterização dos produtos das reações de modificação do 

PLA 

 

Os produtos das reações foram caracterizados utilizando-se as técnicas de 

cromatografia de exclusão por tamanho (SEC), ressonância magnética nuclear 

(RMN) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). As análises de SEC e RMN foram 

realizadas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
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Após análise dos produtos de cada reação, verificou-se que o segundo 

procedimento de síntese do PLA modificado foi o que gerou o produto desejado em 

menor tempo, com menor uso de solvente orgânico e sem a formação de 

subprodutos. Assim, o produto obtido por este procedimento e o PLA 3251D puro 

foram analisados por calorimetria diferencial exploratória (DSC) e por análise 

dinâmico-mecânica (DMA). 

 

4.2.4.1.   Ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

As análises de ressonância magnética nuclear (RMN) foram realizadas em um 

aparelho da marca Bruker, modelo ARX-400 MHz. Foram obtidos espectros de 

próton (1H-RMN) utilizando como solvente clorofórmio deuterado com padrão de 

referência interna de trimetilsilano (TMS). O espectro foi obtido com uma janela de 

17 ppm, por meio de 16 varreduras. Utilizou-se tempo de relaxação de 1-5 s e tempo 

de aquisição de 3 s. 

A razão entre as cadeias de PLA e PCL presentes na molécula sintetizada foi 

calculada pela equação:  

                                       Equação 7 

onde  é a integral do sinal em 5,17 ppm; é a integral do sinal em 

4,05 ppm;  é a massa molecular da unidade de repetição do PLA (72 g mol-1) e 

 é a massa molecular da unidade de repetição da PCL (114 g mol-1). 

 

4.2.4.2.   Cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) 

 

As análises de SEC foram realizadas em um sistema cromatográfico HT-GPC 

Module 350A da marca Viscotek-Malvern, utilizando 3 colunas de separação, 

modelo GPC HT 806M. A fase móvel utilizada foi tetrahidrofurano (THF), com fluxo 

principal e auxiliar de 1 mL min-1, injeção de 200 µL de solução, temperatura do 

ensaio de 50°C e detector por índice de refração. A curva de calibração foi feita com 

poliestireno abrangendo a faixa de massa molar de 370 a 4,2.106 g mol-1. 
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4.2.4.3.   Espectroscopia no Infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

As análises de infravermelho (FTIR) foram realizadas em um aparelho 

Spectrum 100 FT-IR Spectrometer, da PerkinElmer, com sistema óptico que abrange 

a faixa entre 4000 a 550 cm-1. Os espectros foram obtidos via reflectância total 

atenuada (ATR) em filmes poliméricos obtidos por “casting” do PLA puro e dos 

produtos obtidos nas reações de modificação do PLA. Já a análise da PCL de baixa 

massa molar (CAPA 2205) foi feita por solução em clorofórmio a qual foi gotejada 

sobre cristal de diamante/ZnSe e analisadas após a evaporação do solvente. Os 

ensaios foram realizados em resolução de 4 cm-1 e 16 varreduras. 

 

4.2.4.4.   Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As medidas foram realizadas em um equipamento DSC 800 da Perkin-Elmer, 

calibrado com padrão de índio em relação a temperatura e entalpia, conforme o 

manual do fabricante. As análises foram realizadas sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio, com fluxo de 20 mL min-1. Os polímeros analisados foram o PLA 3251D 

puro e o PLA modificado pelo segundo procedimento de síntese (item 4.2.2.2.), 

sendo as amostras para as análises retiradas de filmes obtidos por “casting”. Foram 

utilizadas amostras com massas de 7,5±0,2 mg e o porta amostra de alumínio. 

Inicialmente as amostras foram resfriadas até -70°C e mantidas nessa temperatura 

por 1 minuto. Em seguida foram aquecidas até 190°C com taxa de aquecimento de 

10°C/min, mantendo-se nessa temperatura por 3 minutos. As amostras foram então 

resfriadas até a temperatura de -70°C a uma taxa de 10°C/min, mantidas nessa 

temperatura por 1 minuto e novamente aquecidas até 190°C a 10°C/min. Os 

resultados foram analisados utilizando o software Pyris™ - Instrument Managing 

Software, da Perkin Elmer. Somente as curvas DSC referentes ao segundo 

aquecimento foram reportadas nesse estudo. 

O índice de cristalinidade dos materiais foi calculado pela Equação:  

                             (Equação 8) 
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onde  é a entalpia de fusão,  é a entalpia de cristalização a frio,  é a 

entalpia teórica do polímero totalmente cristalino (93 J g-1 foi o valor utilizado para o 

PLA [92]) e W é a fração de cada polímero na composição da blenda. Neste caso, o 

valor para W foi considerado como 1. 

 

4.2.4.5.   Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 

Foi utilizado um equipamento modelo DMA 8000 da Perkin Elmer, no modo 

tração. As amostras analisadas foram o PLA 3251D puro e o PLA modificado pelo 

segundo procedimento de síntese (item 4.2.2.2.). Os corpos de prova foram obtidos 

por “casting” formando filmes, os quais foram cortados em formato retangular, com 

dimensões finais de 10 mm de comprimento, 6 mm de largura e 0,5 mm de 

espessura. As análises foram realizadas em um intervalo de temperatura de -100°C 

a 100°C, com taxa de aquecimento de 3°C min-1, com deformação de 25 μm e 

frequência de 1 Hz.  

 

4.3.   Preparação das blendas 

 

4.3.1. Preparação dos componentes e composição das blendas 

 

Previamente a preparação das blendas, o PLA 2003D e PLA 3251D foram 

secos em estufa a 80°C por, no mínimo, 15 horas e a PCL 6500 foi seca em estufa a 

vácuo, a 50°C, por, no mínimo,15 horas. O PLA modificado foi triturado em moinho 

para obter um material de tamanho compatível aos grânulos dos polímeros 

comerciais de PLA e PCL utilizados (Figura 11) e posteriormente seco em estufa a 

vácuo, a 50°C, por 20 horas. Após a secagem, os materiais foram pesados nas 

quantidades específicas para cada composição das blendas, misturados 

manualmente e em seguida misturados no estado fundido em extrusora. 
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Figura 11 - Aspecto do PLA modificado antes (a) e após (b) ser triturado para ser 
incorporado a blenda. 

 

  

(a)                                                      (b) 

 

 

As blendas obtidas e suas composições estão relacionadas na Tabela 2. Para 

as formulações serem facilmente compreendidas, a concentração de cada 

componente é dada como subscrito (% em massa) e o PLA modificado por reação 

química foi denominado PLAM quando presente. 

Foram utilizados os valores de 5, 10 e 20% (em massa) de PCL nas blendas 

baseado em trabalhos anteriores do grupo, nos quais foram obtidos melhores 

resultados em relação as propriedades mecânicas quando utilizadas estas 

concentrações para a fase dispersa. Além disso, com a PCL nestas porcentagens, 

as blendas apresentaram morfologia na forma de matriz e gotas, o que facilita 

análises em relação à compatibilização. Quanto ao compatibilizante, foram utilizadas 

as concentrações de 5 e 10% (em massa). Estas concentrações foram utilizadas 

visando obter resultados que dessem maiores indícios se haveria ação 

compatibilizante pelo PLA modificado na blenda e considerando uma quantidade 

viável da obtenção do PLA modificado em laboratório, para obtê-lo no menor número 

de repetições possíveis. 
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Tabela 2 - Composição das blendas extrudadas estudadas neste trabalho. 

Blenda PLA 2003D (% 
em massa) 

PCL 6500 (% em 
massa) 

PLA modificado 
(% em massa) 

PLA95PCL5 95 5 --- 

PLA90PCL10 90 10 --- 

PLA80PCL20 80 20 --- 

PLA90PLAM5PCL5 90 5 5 

PLA85PLAM5PCL10 85 10 5 

PLA75PLAM5PCL20 75 20 5 

PLA85PLAM10PCL5 85 5 10 

PLA80PLAM10PCL10 80 10 10 

PLA70PLAM10PCL20 70 20 10 

 

4.3.1.1. Obtenção das blendas para determinar qual PLA seria 

utilizado  

 

Para determinar qual dos PLA disponíveis no laboratório seria utilizado para 

preparação das blendas, PLA 3251D ou PLA 2003D, foi realizado um teste em 

menor escala. O teste consistiu em um ensaio de tração com amostras das blendas 

preparadas com cada um dos PLA. A composição destas blendas foi 90% de PLA, 

5% de PLA modificado e 5% de PCL 6500 (PLA90PLAM5PCL5). 

Após realizar os procedimentos de secagem e trituração dos materiais, 

descritos no item 4.3.1, as blendas foram preparadas via processo de mistura no 

estado fundido utilizando uma extrusora de rosca simples, modelo LAB-16, da marca 

AX Plásticos, com diâmetro de rosca de 16 mm e razão entre comprimento e 

diâmetro de rosca (L/D) de 27,6, com elemento dispersivo do tipo Maddock. Foi 

utilizado um perfil de temperatura crescente de 175 / 180 / 190°C, com rotação de 

rosca de 60 rpm e torque de 28 N.m. Após a extrusão, os filamentos foram 

picotados. Foram obtidos 50 gramas de cada blenda. 

Obtidas as blendas, estas foram prensadas em prensa hidráulica utilizando 

molde quadrado com 0,5 mm de espessura, à temperatura de 210ºC e pressão de 7 

toneladas. As placas foram cortadas e lixadas para obter corpos de prova tipo IV da 

ASTM D638. Posteriormente, foram analisadas as propriedades mecânicas das 
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duas blendas por ensaios de tração nos corpos de prova obtidos. Foram utilizados 6 

corpos de prova de cada composição. 

Anteriormente aos ensaios de tração, os corpos de prova foram condicionados 

a 23ºC e 50% de umidade relativa por 48 horas. Foi utilizada uma máquina Universal 

de Ensaios Modelo 5969 da Instron, célula de carga de 5 kN, com velocidade de 

ensaio de 2 mm min-1 e temperatura de ensaio de 23±2°C.  

Após definir qual seria o PLA utilizado nas blendas, todas as composições 

foram obtidas pelos procedimentos descritos a seguir, no item 4.3.2. 

 

4.3.2. Obtenção das blendas 

 

Foram preparados 200 gramas de cada blenda, via processo de mistura no 

estado fundido utilizando uma extrusora de rosca simples, modelo LAB-16, da marca 

AX Plásticos, com diâmetro de rosca de 16 mm e razão entre comprimento e 

diâmetro de rosca (L/D) de 27,6, com elemento dispersivo do tipo Maddock. Foi 

utilizado um perfil de temperatura crescente de 175 / 180 / 190°C, com rotação de 

rosca de 60 rpm e torque de 28 N.m. Após a extrusão, os filamentos foram 

picotados. 

As blendas foram secas em estufa a vácuo a 50°C por 15 horas antes de 

serem injetadas. A injeção foi feita em uma injetora Battenfeld PLUS 35/75 com 

rosca de 25 mm. O perfil de temperatura de injeção utilizado foi 170 / 180 / 190°C, 

pressão de injeção de 374 bar, pressão de empacotamento de 347 bar, velocidade 

de injeção de 21 cm3 s-1, temperatura do molde de 30°C e tempo de resfriamento de 

30 segundos. Foram injetados corpo de prova de tração tipo V, segundo ASTM 

D638. Esses corpos de prova mediram 3,2 mm de espessura, 3,2 mm de largura em 

sua porção mais estreita e comprimento de 63 mm (Figura 12).  

Os corpos de prova injetados foram submetidos as análises mecânicas, 

térmicas e morfológica. 
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Figura 12 - Corpo de prova obtido por injeção. 
 

 

 

4.3.3. Caracterização das blendas 

 

As blendas tiveram suas propriedades térmicas, mecânicas e morfológicas 

analisadas pelas técnicas de DSC, DMA, ensaio de tração e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV). 

 

4.3.3.1.   Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As medidas foram realizadas em um equipamento DSC 800 da Perkin-Elmer, 

calibrado com padrão de índio em relação a temperatura e entalpia, conforme o 

manual do fabricante, e as análises foram feitas sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio com fluxo de 20 mL min-1. As amostras para as análises foram obtidas a 

partir dos corpos de prova de tração, sendo o material a ser analisado retirado da 

região central do corpo de prova. As massas das amostras utilizadas foram de 

7,5±0,3 mg e o programa de temperatura conforme descrito em 4.2.4.4. Assim como 

mencionado no item 4.2.4.4., somente as curvas DSC referentes ao segundo 

aquecimento foram reportadas nesse estudo. 

O índice de cristalinidade dos materiais foi calculado pela Equação 8. Para a 

PCL, o valor da entalpia teórica do polímero totalmente cristalino utilizado foi 148 J g-

1. 
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4.3.3.2.   Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 

As análises foram realizadas em um equipamento Perkin Elmer, modelo DMA 

8000, no modo “single cantilever”. As amostras de teste foram obtidas cortando e em 

seguida lixando as extremidades dos corpos de prova preparados pelo método de 

injeção (descrito no item 4.3.2), de modo que se obtivesse um retângulo com 

dimensões finais de 12,5 mm de comprimento, 3,2 mm de largura e 3,2 mm de 

espessura. As análises foram realizadas em um intervalo de temperatura de -100 °C 

a 100 °C, com taxa de aquecimento de 3 °C.min-1, com deformação de 25 μm e 

frequência de 1 Hz.  

 

4.3.3.3.   Ensaio de tração 

 

Os corpos de prova utilizados foram do tipo V, segundo a norma ASTM D638, 

conforme já mencionado. Anteriormente aos ensaios, os corpos de prova foram 

condicionados a 23ºC e 50% de umidade relativa por 48 horas. Foi utilizada uma 

máquina Universal de Ensaios Modelo 5969 da Instron, célula de carga de 5 KN, 

com velocidade de ensaio de 1 mm min-1 e temperatura de ensaio de 23±2°C. Nas 

análises de cada composição foram utilizados, no mínimo, cinco corpos de prova. 

 

4.3.3.4.   Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para as análises morfológicas, os corpos de prova do tipo V obtidos por injeção 

foram imersos em nitrogênio líquido durante 10 minutos, e posteriormente fraturados 

ao longo da seção transversal, visando resultar em fratura frágil. Em seguida, as 

amostras foram recobertas via pulverização catódica aplicando uma nanocamada 

condutora de platina. 

 As imagens foram obtidas utilizando um microscópio eletrônico de varredura, 

modelo FEI XL 50, da Philips Scanning Electron Microscope, operando sob uma 

voltagem de 5 kV, para a captura das imagens. Estas imagens foram analisadas 

com o software Fiji ImageJ, utilizando-se entre 250 e 350 partículas de fase dispersa 

para o cálculo do tamanho médio de partícula. Para partículas alongadas, somente o 

diâmetro maior foi considerado nos cálculos.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção será subdivida em dois subitens principais denominados 

Modificação química do PLA (item 5.1) e Morfologia e comportamentos térmico e 

mecânico de blendas PLA/PCL compatibilizadas por PLA modificado (item 5.2). Esta 

divisão foi realizada para facilitar a discussão dos dois pontos essenciais do 

trabalho, ou seja, primeiramente a obtenção de moléculas de PLA modificadas em 

reações com poli(ε-caprolactona) e posteriormente seu uso como compatibilizante 

em blendas PLA/PCL.  

 

5.1.   Modificação química do PLA 

 

O objetivo da modificação do PLA foi o de ligar quimicamente moléculas de 

poli(ε-caprolactona) de baixa massa molar às extremidades das cadeias de PLA.  

Macromoléculas com essas características permitiriam uma maior adesão interfacial 

entre as fases da blenda imiscível PLA/PCL, diminuiriam a probabilidade de 

migração deste compatibilizante para uma das fases e melhorariam as propriedades 

finais das blendas comparadas ao PLA puro. Como já mencionado na Revisão 

Bibliográfica, na grande maioria dos trabalhos apresentados na literatura a 

compatibilização não reativa emprega copolímeros em bloco ou enxertados 

(“graftizados”). Entretanto, o objetivo deste trabalho difere-se principalmente no 

método de obtenção de um compatibilizante, sintetizando uma molécula com 

cadeias que se assemelham a cada um dos componentes das blendas, sem que os 

blocos estivessem intercalados. A síntese de um compatibilizante conforme descrito 

nesse trabalho pode aumentar a adesão entre as fases e, consequentemente, 

promover uma morfologia mais refinada, resultando assim em ganhos no 

desempenho mecânico do material.  

Considerando as reações de modificação do PLA, o objetivo foi reagir os 

grupos com funções álcool ou ácido carboxílico presentes tanto nos finais das 

cadeias de PLA quanto do PCL via reação de condensação com HDI, conforme 

ilustrado na Figura 10. Foi considerado no esquema proposto que ambos os grupos 

dos finais de cadeia, i.e., álcool e ácido carboxílico, reagiriam com grupos isocianato 

formando uma molécula com segmentos de PCL nas duas pontas. A reação foi 
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proposta desta maneira pois ambos os grupos contendo a hidroxila podem reagir 

com o grupo isocianato. 

A reação entre isocianato e álcool, ou ácido carboxílico, envolve um ataque 

nucleofílico do grupo hidroxila sobre o átomo de carbono da carbonila do isocianato 

[93]. No entanto, grupos álcool são mais nucleofílicos que os grupos ácido 

carboxílico e reagem mais rapidamente com o grupo isocianato. Assim, além da 

formação da molécula proposta no esquema da Figura 10, podem ter sido formadas 

moléculas onde apenas um lado da cadeia de PLA reagiu, preferencialmente aquele 

contendo o grupo álcool, resultando em segmentos de PCL em apenas um dos 

lados da cadeia de PLA.   

Outro ponto a se considerar ao reagir PLA e PCL com o HDI via reação de 

condensação foi a possibilidade de ocorrer reações competitivas, como a de 

extensão da cadeia de PCL com o diisocianato ou apenas de cadeias de PLA com 

diisocianato. Assim, caso ocorresse as reações competitivas, seriam produzidas 

poli(éster-uretanas) contendo apenas PCL ou apenas PLA. Dentre estas duas 

reações competitivas indesejadas, aquela com maior probabilidade de ocorrer seria 

a de extensão da cadeia de PCL, pois ela possui massa molar mais de 20 vezes 

menor do que a do PLA de menor massa molar disponível no laboratório e, além 

disso, as concentrações molares utilizadas foram, no mínimo, o dobro daquela do 

PLA no meio reacional. Desta maneira, a principal dificuldade desta estratégia é a de 

minimizar a probabilidade de ocorrer estas reações competitivas. 

Assim, considerou-se diminuir a massa molar do PLA disponível no laboratório 

para que houvesse maior número de grupos funcionais terminais por unidade de 

massa de polímero no meio reacional, visando aumentar a probabilidade da reação 

entre PLA e PCL. 

 

5.1.1. Diminuição da massa molar do PLA 

 

Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado com dois tipos de PLA, o PLA 3251D 

com massa molar  de aproximadamente 52000 g mol-1 e o PLA 2003D com 

massa molar  de aproximadamente 138000 g mol-1. Dentre eles foi escolhido o 

PLA 3251D para a reação de modificação por ele apresentar menor massa molar e, 

consequentemente, ter mais grupos funcionais terminais por unidade de massa de 
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polímero, o que aumentaria a probabilidade de ocorrer a reação nestes grupos. Além 

disso, uma menor massa molar ajudaria no posicionamento da molécula na interface 

entre as fases, como foi observado no trabalho de Díaz et al. [94]. Os autores 

estudaram a compatibilização reativa de dois polietilenos com massas molares 

diferentes e concluíram, com base em aspectos termodinâmicos e cinéticos, que 

moléculas com menor massa molar se posicionam mais facilmente na interface entre 

as fases.  

 No entanto, o PLA 3251D apresentava uma massa molar relativamente alta, 

resultando em uma baixa concentração de grupos funcionais reativos e maior 

dificuldade de modificar o PLA. Assim, antes de realizar as reações de modificação 

do PLA, foram realizadas tentativas de reduzir sua massa molar via degradação 

termomecânica em extrusora de rosca simples (item 4.2.1). Como o polímero não foi 

seco antes do processamento, o objetivo era que a degradação ocorresse por 

hidrólise das ligações éster, formando maior quantidade de finais de cadeia com 

grupos ácido carboxílico e álcool (Figura 13) [72]. Havendo um maior número de 

finais de cadeias por massa de polímero, facilitaria e aumentaria a probabilidade da 

reação de modificação nestes sítios, melhorando a ação da molécula formada como 

compatibilizante, como já mencionado anteriormente.  

 

Figura 13 - Esquema da degradação do PLA via hidrólise das ligações éster. 

 

 

Fonte: Rigolin et al. [72] 

 

O efeito do processamento na massa molar do PLA foi investigado  

comparando as curvas de distribuição de massas molares obtidas por SEC das 

amostras de PLA extrudadas nos dois diferentes perfis de temperatura e do PLA não 

processado (virgem) (Figura 14). O PLA virgem apresentou   de 59000 g mol-1 e 

de 99000 g mol-1. O PLA extrudado em um perfil de temperatura entre 175-

190°C, apresentou  de 52000 g mol-1 e  de 92000 g mol-1, não apresentando 

uma diminuição de massa molar muito expressiva. Já o PLA extrudado em 

temperatura entre 210-230°C apresentou  de 44000 g mol-1 e  de 78000 g mol-
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1, apresentando maior diminuição na massa molar. Assim, este último foi o utilizado 

nas reações de modificação do PLA. 

 

Figura 14 - Curvas de distribuição de massa molar obtidas por SEC para o PLA 3251D 
(antes da extrusão), para o PLA processado entre 175-190°C (PLA degradado 175ºC) e 
para o PLA processado entre 210-230°C (PLA degradado 210ºC). 

 
A Tabela 3 apresenta os valores das massas molares médias obtidos nos 

diferentes perfis de temperatura de processamento. Apesar de ter sido observada 

alguma redução nas massas molares, esperava-se uma redução na massa molar do 

PLA mais acentuada que a obtida nesse estudo, devido à baixa estabilidade térmica 

do PLA em temperaturas acima de 200ºC, como mencionado na Revisão 

Bibliográfica, item 3.1.2.  

 

Tabela 3 - Massas médias dos PLA virgem e processados em diferentes temperaturas. 

Amostra  (g mol-1)  (g mol-1) Polidispersão 

PLA virgem 59000 99000 1,7 

PLA processado 

entre 175-190ºC 
52000 92000 1,8 

PLA processado 

entre 210-230ºC 
44000 78000 1,8 
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5.1.2. Reações de modificação do PLA 

 

Após a etapa de redução de massa molar do PLA, deu-se prosseguimento a 

sua modificação química com PCL e HDI. Foram realizadas quatro metodologias 

para modificação do PLA, como descrito em Materiais e Métodos (item 4.2.2), as 

quais serão aqui retomadas e descritas resumidamente. 

No primeiro procedimento, o PLA e a PCL passaram por um processo prévio 

de destilação e a reação foi realizada em seguida, sendo o PLA e a PCL 

adicionados ao mesmo tempo no meio reacional. A proporção molar utilizada de 

PLA:PCL:Diisocianato foi de 1:2:2,4 e a reação teve a duração de 3 horas. No 

segundo procedimento, não houve a prévia destilação dos reagentes e o PLA e a 

PCL foram adicionados em tempos diferentes. A solução contendo a PCL foi 

adicionada gota a gota, após a adição do PLA e HDI. A proporção molar dos 

reagentes e o tempo de reação foram os mesmos do primeiro procedimento. No 

terceiro procedimento, a metodologia foi a mesma utilizada no segundo 

procedimento, alterando-se a proporção molar entre PLA:PCL:HDI para 1:2:4, e o 

tempo de reação foi aumentado para 8 horas. No quarto procedimento, modificou-se 

novamente a proporção molar entre os reagentes e o tempo de reação em relação 

ao segundo procedimento, porém também utilizando a mesma metodologia. Neste 

caso a proporção molar entre PLA:PCL:HDI foi de 1:5:5 e o tempo de reação foi de 8 

horas. 

Os produtos das reações de modificação do PLA foram analisados por SEC, 

RMN, IV, DSC e DMA e comparados com os espectros obtidos para os materiais de 

partida. 

 

5.1.3. Caracterização do PLA modificado 

 

5.1.3.1.   Cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) 

 

Os resultados das análises de SEC obtidos para os materiais de partida e 

produtos das reações de modificação estão todos no mesmo gráfico apresentado na 

Figura 15 e na Tabela 4. Os produtos das reações de modificação pelos 

procedimentos 1, 2, 3 e 4, terão, respectivamente, os códigos PLA-MOD1, PLA-

MOD2, PLA-MOD3 e PLA-MOD4 nos gráficos e tabelas a seguir. A PCL de baixa 
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massa molar, utilizada na reação, terá como código seu nome comercial, CAPA 

2205.   

 

Figura 15– Curvas de distribuição de massas molares obtidas por SEC para as 
amostras de PLA virgem; CAPA 2205; produtos das reações: PLA-MOD1, PLA-MOD2, PLA-
MOD3 e PLA-MOD4; e para uma mistura de PLA degradado (usado na reação) e CAPA 
2205 na mesma proporção utilizada na reação. 

 

 

 

Tabela 4 – Massas médias dos polímeros de partida e dos PLA modificados por 
diferentes procedimentos. 

                Amostras  (g mol-1)  (g mol-1) Polidispersão 

PLA virgem (PLA 3251D) 52000 87000 1,7 

 CAPA 2205 3000 4000 1,3 

PLA degradado + CAPA 2205 

usados na reação (pico de 

maior massa molar) 

51000 74000 1,4 

PLA-MOD1 59000 100000 1,7 

PLA-MOD2 64000 100000 1,5 
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PLA-MOD3 54000 90000 1,6 

PLA-MOD4 62000 88000 1,4 

 

Quando se compara a massa molar do PLA virgem com a do PLA utilizado na 

reação, observa-se novamente a redução da massa molar devido ao processo de 

degradação termomecânico ocorrido durante a etapa de processamento em 

extrusora rosca simples. Esse processo degradativo contribuiu para o aumento do 

número de finais de cadeia, aumentando a probabilidade da reação de modificação 

ocorrer (descrito no item 5.1.1.).  

De acordo com as curvas de distribuição de massas molares (Figura 15), 

verificou-se também que houve o aumento das massas molares dos produtos de 

todas as reações em relação à massa molar média do PLA de partida, indicando a 

formação do produto da reação de modificação. Os produtos obtidos pelos 

procedimentos 1 e 2 foram os que apresentaram maiores aumentos de massas 

molares (Tabela 4) e, ainda, os produtos obtidos por estes procedimentos não 

apresentaram nenhum pico referente a PCL não reagida ou aumento de massa 

molar da PCL. A ausência de picos referentes a PCL não reagida indica que esta foi 

consumida e que a purificação do produto foi eficiente. O produto obtido pelo 

procedimento 3 apresentou massas molares médias mais baixas que os produtos 

obtidos via procedimentos 1 e 2 e também não apresentou pico referente a presença 

de PCL no produto. Já o produto obtido pelo procedimento 4, que foi realizado com 

maior quantidade de PCL e HDI, apresentou as menores massas molares médias 

quando comparadas com as massas molares médias obtidas pelos outros 

procedimentos. Além disso, apresentou um pico referente a sobra e aumento da 

massa molar da PCL, o que demonstra a ocorrência da reação competitiva de 

aumento da massa molar da PCL frente a reação de modificação. 

Considerando-se que a reação de acoplamento entre PLA e PCL via ligação 

com HDI tenha ocorrido como esperado, as massas molares médias obtidas pelas 

curvas de SEC (Tabela 4 e Figura 15) podem dar uma estimativa da quantidade de 

cadeias de PCL ligadas a cadeia de PLA em cada um dos produtos. Tomando como 

referência as massas molares ponderais médias ( ) da PCL, do PLA degradado e 

dos produtos das reações pode-se calcular que, para os produtos obtidos pelos 

procedimentos 1 e 2, aproximadamente 6 cadeias de PCL foram adicionadas ao 

PLA. Se for considerado que a reação ocorreu nos grupos funcionais de ambas as 
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extremidades da cadeia de PLA, foram adicionadas 3 cadeias de PCL em cada 

extremidade da cadeia do PLA. Para o produto obtido pelo procedimento 3, calcula-

se que foram adicionadas 4 cadeias de PCL à molécula de PLA, ou 2 cadeias em 

cada extremidade da cadeia de PLA. Já para o produto obtido pelo procedimento 4, 

calcula-se que foram adicionadas de 3 a 4 cadeias de PCL à molécula de PLA, ou 

de 1 a 2 cadeias em cada extremidade da cadeia de PLA. 

Quando se compara as massas molares dos produtos das reações de 

modificação com a do PLA virgem (Tabela 4), é possível verificar que os produtos 

obtidos pelos procedimentos 1 e 2 apresentaram   maiores que a do PLA virgem 

e que os produtos obtidos pelos procedimentos 3 e 4 apresentaram   muito 

similares a do PLA virgem. Este fato causa alguma incerteza sobre a formação do 

produto desejado pelos procedimentos 3 e 4 e, devido a isso, considerou-se que os 

procedimentos 1 e 2 foram os melhores para obtenção do PLA modificado. Ainda, 

entre os procedimentos 1 e 2, o procedimento 2 é o mais viável pois tem a vantagem 

de usar menos solvente orgânico (tolueno) e ainda despende menor tempo para ser 

realizado. Pelas razões acima mencionadas, apenas os produtos obtidos pelos 

procedimentos 1 e 2 foram caracterizados, conforme será descrito nos itens 

subsequentes. 

 Para descartar totalmente a possibilidade de a reação que tenha ocorrido ser a 

de aumento de massa molar da PCL, e não a reação desejada nas extremidades 

das cadeias de PLA com a PCL, realizou-se uma reação pelo procedimento 2, 

escolhido como o melhor, porém sem a presença de PLA. O objetivo desta síntese 

foi verificar se a cadeia de PCL poderia crescer tanto, a ponto de o poliuretano 

sintetizado alcançar massas molares tão altas quanto as obtida por este 

procedimento, em torno de 100000 g mol-1. Assim, o resultado da análise do produto 

desta reação, sem a presença de PLA, por SEC (Figura 16) foi de uma massa molar 

de 47000 g mol-1 ( ), demonstrando que, mesmo favorecendo a reação de 

aumento de massa molar da PCL, a massa do produto fica abaixo da metade da 

massa encontrada quando o PLA está presente na reação e, portanto, concluiu-se 

que a massa molar de 100000 g mol-1 é proveniente do produto da reação de 

modificação das cadeias do PLA.  
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Figura 16 - Curvas de distribuição de massa molares obtidas por SEC para as 
amostras de CAPA 2205,  produtos das reações pelos procedimentos  2 (PLA-MOD2) e 
produto da reação sem a presença de PLA. 

 

 

 

5.1.3.2.   Análises por Espectroscopia no Infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os produtos das reações pelos procedimentos 1 e 2, o PLA degradado por 

extrusão e a PCL de baixa massa molar (CAPA 2205) foram analisados por FTIR. A 

análise do PLA degradado apresentou bandas de absorção características deste 

polímero: 3660 cm-1 e 3505 cm-1  correspondem à deformação axial das ligações O-

H; 2996 e 2946 cm-1 correspondentes à deformação axial das ligações CH; 1750 cm-

1  devido à presença de grupos carbonila C=O; 1453 cm-1 correspondente aos 

grupos CH3; 1359 cm-1 correspondente a deformação assimétrica do grupo CH; 

1181 e 1083 cm-1 devido à deformação de C-O; 869 cm-1 correspondente aos grupos 

C-COO e 753 cm-1 correspondente aos grupos –CH2 (Figura 17 (a)). O PLA 

degradado apresenta as mesmas absorções de um PLA virgem pois os grupos 

químicos que são formados pela hidrólise são os mesmos do PLA virgem. 



84 
 

O espectro no infravermelho da PCL de baixa massa molar também 

apresentou absorções características deste polímero: 3535 cm-1 correspondente à 

deformação axial das ligações O-H; 3023 a 2869 cm-1 correspondente as 

deformações do grupo C-H; 1726 cm-1 correspondendo ao grupo C=O; 1162 e 1096 

cm-1 correspondendo ao grupo C-O; 1044 cm-1 correspondendo ao grupo C-O e 747 

cm-1 correspondendo ao grupo –CH2 (Figura 17 (b)). Os espectros do PLA e da PCL 

são bastante semelhantes por se tratarem de ésteres alifáticos e as bandas de 

absorção encontradas estão de acordo com o encontrado em trabalhos descritos na 

literatura para estes polímeros [41,70,89].  

Quanto à análise dos PLA modificados, foram analisados os produtos dos 

procedimentos 1 e 2, que foram aqueles que apresentaram melhores resultados de 

aumento de massa molar segundo as análises por SEC, discutidas no item anterior. 

A análise e interpretação dos espectros de FTIR dos produtos das reações (Figura 

17 (c) e (d)) indicaram a presença de absorções muito semelhantes àquelas 

encontradas no espectro do PLA e da PCL. No entanto, além das absorções 

específicas de cada um dos polímeros, também foi possível observar três pequenas 

bandas na região de 3405, 1526 e 1627 cm-1 nos espectros obtidos para os produtos 

das reações de modificação, tanto pelo primeiro como pelo segundo procedimento 

(Figura 18). Estas bandas correspondem respectivamente aos grupos N-H, -CNH e 

C=O, características das ligações uretânicas formadas no produto da reação [95]. 

Portanto, a presença das bandas correspondentes as ligações uretânicas, além das 

características dos materiais de partida indicam, por mais esta técnica, a formação 

de ligações entre PLA, PCL e HDI. 
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Figura 17 - Espectros no infravermelho obtidos para o PLA degradado (a), PCL de 
baixa massa molar (b), produto da reação de modificação do PLA via procedimento 1 (c) e 
produto da reação de modificação do PLA via procedimento 2 (d). 

 

 

 

Figura 18 - Ampliações das regiões do espectro de FTIR, ilustrado na Figura 17, onde 
foram observadas as bandas relacionadas às ligações uretânicas. 
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5.1.3.3.   Análises por Ressonância Magnética Nuclear (H1 RMN) 

 

Para confirmar as estruturas formadas nos produtos das reações de 

modificação do PLA foram realizadas análises de RMN do PLA degradado, da PCL 

de baixa massa molar, e dos produtos obtidos pelos procedimentos 1 e 2. 

No espectro de H1 RMN do PLA puro após processo de extrusão apresentado 

na Figura 19 (a) há dois sinais característicos da molécula, sendo um multipleto 

referente a metila em 1,57 ppm e outro multipleto em 5,17 ppm, referente ao 

hidrogênio do carbono α à carbonila. Para a PCL (Figura 19 (b)), foram encontrados 

seus sinais característicos em 1,40 e 1,65 ppm na forma de multipletos referentes 

aos hidrogênios CH2, multipleto em 2,32 ppm referente aos hidrogênios ligados ao 

carbono α à carbonila e o tripleto em 4,05 ppm, correspondente aos hidrogênios do 

carbono ligado ao oxigênio do grupo éster da poli(-caprolactona). Os multipletos 

encontrados em 3,68 e 4,20 ppm podem ser atribuídos aos hidrogênios dos grupos 

metila próximos aos grupos hidroxila dos finais de cadeia. Os deslocamentos 

químicos encontrados para ambas as moléculas estão de acordo com os 

encontrados na literatura [70,89]. 

 

Figura 19 - Espectros de H1 RMN para o PLA puro com massa molar reduzida (a), 
PCL de baixa massa molar (b), produto da reação de modificação do PLA via procedimento 
1 (c), produto da reação de modificação do PLA via procedimento 2 (d). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

Nos espectros obtidos para ambos os produtos das reações de modificação 

(Figura 19 (c) e (d))  observa-se a presença tanto de sinais característicos do PLA, 

um multipleto em 1,57 ppm e outro multipleto em 5,17 ppm, quanto os sinais 

característicos da PCL, multipletos em 1,40; 1,65 e 2,32 ppm e o tripleto em 4,05 

ppm. Porém, as presenças dos sinais característicos de ambas as moléculas não 

comprovam a ligação entre elas. O que comprova a ligação entre os polímeros é a 

formação de ligações uretânicas. No entanto, estas estão em quantidade bastante 

inferior as ligações características do PLA e PCL, necessitando-se a ampliação do 

espectro obtido para melhor visualizar a presença de sinais destas ligações. Assim, 

na ampliação do espectro obtido para o produto da reação pelo procedimento 2 

(Figura 20), pode-se observar melhor a existência de um sinal em 3,15 ppm. Este 

sinal é referente aos hidrogênios do carbono ligado ao nitrogênio (N-CH2) e é 

característico de ligações uretânicas [96–98], o que comprova a formação do 

produto desejado. Este sinal está presente tanto para o produto obtido pelo primeiro 

procedimento como pelo segundo. Os demais sinais dos hidrogênios referentes ao 
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diisocianato se encontram na região entre 1,2 – 1,6 ppm e se sobrepõe aos sinais do 

PLA e da PCL. 

 

Figura 20 - Ampliação do espectro de H1 RMN do produto da reação de modificação 
obtido pelo segundo procedimento na região entre 2,0 e 4,5 ppm. 

 

 

De acordo com o espectro de RMN também foi possível calcular a razão entre 

as cadeias de PLA e PCL presentes na molécula sintetizada. Este cálculo foi 

realizado utilizando-se a razão entre os hidrogênios do grupo CH2 da PCL (sinal em 

4,05 ppm) e do CH do PLA (sinal em 5,17 ppm) por meio da integral destes sinais. 

Assim, a razão entre a massa de PLA e PCL na molécula pôde ser obtida utilizando 

a Equação 7 (descrita no item 4.2.4.1) [99]:  

                                       Equação 7 

Para o PLA modificado obtido pelo procedimento 1, as integrais dos sinais em 

5,17 e 4,05 ppm foram, respectivamente, 1,000 e 0,101, portanto, a razão WPLA/WPCL 

foi igual a 12,51. Já para o PLA modificado obtido pelo procedimento 2, as integrais 

dos sinais em 5,17 e 4,05 ppm foram, respectivamente, 1,000 e 0,095, portanto, a 

razão WPLA/WPCL foi igual a 13,30. A razão entre as massas utilizadas na reação foi 
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de 12,05 (10,0 g de PLA/ 0,83 g PCL) para ambas as reações. Estes resultados 

indicam que nos produtos obtidos as razões entre PLA e PCL estão bastante 

próximas daquela utilizada na reação, indicando que praticamente toda PCL 

colocada no frasco reacional está presente no produto.  

Portanto, de acordo com os resultados apresentados até aqui, a reação de 

modificação do PLA via procedimentos 1 e 2 foi confirmada. Dentre esses dois 

procedimentos, procedimento 2 foi considerado o mais viável para ser repetido em 

maior escala, pois foi mais rápido e utilizou menor quantidade de solvente orgânico. 

 

5.1.3.4.   Análise das propriedades térmicas do PLA modificado por 

DSC 

 

Após a escolha do procedimento 2 como mais viável e após ter realizado a 

síntese de maior quantidade de PLA modificado, foi realizada uma análise por DSC 

para comparação entre as propriedades térmicas do PLA modificado e do PLA 

virgem (PLA 3251D). 

Nas curvas obtidas pela análise de DSC verificou-se que o PLA 3251D 

apresentou temperatura de transição vítrea (Tg) de 60,2°C e temperatura de fusão 

(Tm) de 169,1°C, enquanto o PLA modificado apresentou Tg de 55,1°C e Tm de 

166,8°C (Figura 21). Assim, conclui-se que houve mudança nas propriedades 

térmicas da nova molécula, principalmente na temperatura de transição vítrea que 

teve redução de cerca de 5°C. Normalmente a redução da massa molar de um 

polímero e consequentemente o aumento no número de pontas de cadeias reduz o 

nível energético para se atingir a mobilidade, reduzindo sua Tg. Entretanto, de 

acordo com a Tabela 4 a modificação química do PLA via procedimento 2 resultou 

em um ligeiro aumento de suas massas molares médias. Assim, a redução no valor 

de Tg deve estar relacionada à presença da PCL nas extremidades das cadeias de 

PLA, reduzindo as interações intermoleculares e consequentemente sua Tg. A 

temperatura de fusão diminuiu em torno 2°C. 
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Figura 21 - Curvas DSC referentes ao segundo aquecimento do PLA 3251D e PLA 
modificado. 

 
 

 

Também foi calculado o índice de cristalinidade dos dois materiais via Equação 

8. Para o PLA 3251D obteve-se um valor de grau de cristalinidade de 42,5% e para 

o PLA modificado o grau de cristalinidade foi de 41,9%, mantendo-se praticamente 

sem mudanças. 

 

5.1.3.5.   Análise das propriedades do PLA modificado por DMA 

 

Também foram realizados experimentos de DMA visando comparar as 

propriedades viscoelásticas do PLA modificado e do PLA 3251D. A Figura 22 (a) 

apresenta a curva de módulo de armazenamento (E’) em função da temperatura 

para os dois polímeros. Conforme já estabelecido na literatura, E’ está relacionado 

com o comportamento elástico do material, sendo calculado pela tensão necessária 

para causar uma deformação a cada ciclo da análise, e o módulo de perda, ou E’’, 

com o comportamento viscoso dos polímeros [100]. A análise das curvas da Figura 

22 (a), indicam que o PLA modificado apresentou aumento considerável, de 

aproximadamente 1,60 GPa, no valor de E’ em relação ao PLA3251D. Esta maior 
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rigidez pode ser atribuída ao aumento da massa molar do PLA modificado em 

relação ao PLA puro que causa maior emaranhamento físico entre as cadeias. 

Também pode-se concluir que o PLA modificado é capaz de armazenar maior 

quantidade de energia durante a aplicação de uma carga. No gráfico nota-se 

também que, do início da curva de E’ até a faixa de transição vítrea, há uma maior 

inclinação na curva do PLA modificado em relação ao PLA 3251D. Isto ocorre 

provavelmente por se ter ultrapassado a Tg da PCL, na faixa de -60°C, o que causa 

maior movimentação das cadeias diminuindo a capacidade de armazenamento, 

porém, ainda assim, seu módulo permanece maior.  

No gráfico de amortecimento (tan δ) em função da temperatura (Figura 22 (b)) 

pode-se verificar o aparecimento de um pico em -56,6°C respondente a Tg da PCL, 

indicando a inserção do segmento deste polímero na molécula do PLA modificado. 

Esse pico não aparece na curva corresponde ao PLA 3251D. Nota-se também que 

houve um deslocamento da Tg da nova molécula formada para um valor menor, 

57°C, quando comparada a Tg do PLA não modificado em 64,3°C, assim como foi 

verificado na análise por DSC discutida no item anterior. O pico referente a 

temperatura de 29°C se deve provavelmente a transições secundárias no PLA, 

relacionadas a relaxações que podem ter ocorrido por resquícios de solvente que 

ainda permaneceram na amostra mesmo após sua secagem, já que estas análises 

foram realizadas em amostras obtidas pela formação de filmes por casting e não é 

uma transição normalmente encontrada na literatura para o PLA. 

  

Figura 22 - Gráficos de (a) Módulo de armazenamento pela temperatura e (b) Tan δ 
pela temperatura para o PLA modificado (PLA-MOD) e PLA 3251D. 

 

 
                                        (a)                                                                (b) 
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A análise da tan δ permite avaliar a diferença entre as componentes elástica e 

viscosa do material por meio da relação E’’/E’. Quando maior for a intensidade do 

pico da tan δ, maior será essa diferença, indicando predominância da resposta 

viscosa sobre a elástica [100]. Como se pode observar no gráfico, o pico referente à 

Tg do PLA modificado ficou abaixo do pico da Tg do PLA puro, indicando que o PLA 

modificado apresenta um maior predomínio da resposta elástica sobre a viscosa. 

Assim, estes resultados demonstraram que a inserção do segmento da cadeia 

de PCL no PLA modificou as características viscoelásticas do novo material quando 

comparada ao PLA não modificado. 

 

5.2.   Morfologia e comportamentos térmico e mecânico de blendas 

PLA/PCL compatibilizadas por PLA modificado 

 

Para obtenção das blendas, novamente havia a possibilidade de usar tanto o 

PLA 3251D como o PLA 2003D. Para decidir qual seria utilizado foi realizado um 

teste inicial preparando-se uma pequena quantidade de dois tipos de blendas, as 

quais tinham a mesma composição, alternando apenas o tipo (“grade”) de PLA que 

fazia parte da composição. Para este teste foi escolhida, dentre as composições de 

estudo propostas, aquela que apresentava menor quantidade de compatibilizante, 

ou seja, do PLA modificado, e de PCL, ambos estando na quantidade de 5% em 

massa na blenda. Assim, a composição destas blendas foi 90% de PLA, 5% de PLA 

modificado e 5% de PCL 6500 (PLA90PLAM5PCL5). 

Obtidas as blendas (item 4.3.1.1), suas propriedades mecânicas foram 

analisadas por ensaios de tração. Os resultados dos ensaios estão apresentados na 

Figura 23 e correspondem aos valores médios dos 6 corpos de prova de cada 

composição sendo apresentada a curva que mais se aproximou da média de cada 

uma.  
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Figura 23 - Curvas de Tensão x Deformação da blenda PLA90PLAM5PCL5 empregando 
diferentes tipos de PLA como matriz. 

 

De acordo com a Figura 23 observa-se que a blenda polimérica que continha o 

PLA 2003D como matriz apresentou resultados muito superiores aos da blenda com 

PLA 3251D como matriz. Os resultados se destacaram tanto na resistência máxima 

alcançada (tensão máxima), como na deformação na ruptura.  

A Tabela 5 apresenta os valores médios das propriedades mecânicas em 

tração determinadas em cada uma das blendas. Na blenda com PLA 3251D não 

houve deformação plástica antes da ruptura, mesmo a blenda contendo 5% em 

massa de PCL. Já a blenda polimérica empregando o PLA 2003D como matriz 

apresentou início de deformação plástica, além de cerca do dobro do valor de 

tensão máxima. Já o módulo elástico se mostrou bastante semelhante para as duas 

blendas.  

  

Tabela 5 - Valores médios das propriedades mecânicas das blendas com PLA 3251D 
e PLA 2003D. 

Blenda 

PLA90PLAM5PCL5 

Módulo 

elástico 

(GPa) 

Tensão 

máxima 

(MPa) 

Tensão na 

ruptura 

(MPa) 

Deformação 

na ruptura 

(%) 

Com PLA 2003D 3,01±0,10 42,9±0,51 40,5±1,51 1,92±0,22 

Com PLA 3251D 3,25±0,31 20,2±6,55 18,7±5,83 0,69±0,24 
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Baseado nos resultados descritos, o PLA escolhido para a composição das 

blendas foi o PLA 2003D. Após a escolha, foram realizadas as extrusões para 

obtenção de todas as blendas, não compatibilizadas e compatibilizadas com PLA 

modificado, cujas composições foram descritas no item 4.3.1. Os corpos de prova 

das blendas poliméricas binárias e ternárias foram obtidos via moldagem por injeção 

e a caracterização morfológica, térmica e mecânica foi realizada em cada uma das 

composições. Os resultados destas análises serão discutidos a seguir. 

 

5.2.1. Propriedades mecânicas em tração 

 

O ensaio de tração é uma importante ferramenta que traz informações sobre as 

propriedades mecânicas dos polímeros e blendas as quais podem ser relacionadas 

as características morfológicas dos materiais, como a relação entre a adesão 

interfacial e a ductilidade, módulo elástico e rigidez.  

Os resultados dos ensaios de tração realizados para cada blenda e para o PLA 

2003D puro estão ilustrados na Figura 24 e na Tabela 6.  

Comparando primeiramente as curvas obtidas para as blendas não 

compatibilizadas e a curva para o PLA 2003D (Figura 24 (a)), nota-se que, mesmo 

com a ausência de compatibilizante, há um aumento da deformação na ruptura 

acompanhado de queda na tensão de escoamento, à medida que se aumenta a 

quantidade de PCL na blenda. Este aumento na deformação na ruptura pode ser 

explicado pela simples presença da PCL na blenda, pois esta apresenta elevada 

ductilidade, sendo esta uma de suas principais característica. Já o módulo de 

elasticidade é pouco afetado nas blendas com 5 e 10% de PCL frente ao módulo do 

PLA 2003D puro, porém diminui cerca de 7% na blenda com 20% de PCL. Esta 

redução se deve à presença da PCL na blenda, diminuindo sua rigidez com o 

aumento da concentração de PCL na composição. 

Analisando as propriedades mecânicas em tração das blendas 

compatibilizadas com 5% do PLA modificado (Figura 24 (b) e Tabela 6), é possível 

verificar, especificamente para as blendas PLA90PLAM5PCL5 e PLA85PLAM5PCL10, 

um aumento no módulo de elasticidade em relação ao módulo do PLA puro ou de 

qualquer outra blenda. Foram observadas também significativas reduções na 

resistência à tração e ductilidade quando comparadas com as demais blendas. 
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Esses resultados indicam uma ineficaz compatibilização devido provavelmente à 

baixa adesão interfacial entre as fases das blendas. Já o aumento da rigidez poderia 

ter ocorrido devido ao aumento de cristalinidade destas blendas. No entanto, isto 

não foi observado nas análises por DSC, o que será discutido nas próximas seções 

onde estão apresentados os resultados das análises por DSC e MEV.  

 

Tabela 6 - Dados obtidos no ensaio de tração para PLA 2003D puro e para as 
blendas. 

 

Já a blenda com 5% de compatibilizante e 20% de PCL (PLA75PLAM5PCL20) 

apresentou resultado bastante divergente, sendo esta a que apresentou os melhores 

resultados no ensaio de tração entre todas as blendas. Quando se compara esta 

blenda com a blenda com 20% de PCL não compatibilizada (PLA80PCL20), nota-se 

que os valores do módulo de elasticidade, tração e deformação no escoamento são 

bastante próximos, no entanto a deformação na ruptura aumenta de 27,4% para 

37,6% na blenda compatibilizada. Nota-se, assim, um ganho na ductilidade sem 

perda nas outras propriedades como resistência à tração e rigidez, podendo-se 

concluir que houve uma melhora na adesão entre as fases pela presença do PLA 

modificado. 

Amostra Módulo de 

elasticida-

de 

(GPa) 

Tensão no 

escoamen-

to 

(MPa) 

Deforma-

ção 

escoamen-

to 

(%) 

Tensão 

ruptura 

(MPa) 

Deforma-

ção 

ruptura 

(%) 

PLA 2003D 2,73±0,17 116±10 4,71±0,47 100±11 9,65±1,33 

PLA95PCL5 2,72±0,09 108±3 4,39±0,12 97,8±3,3 17,0±2,7 

PLA90PCL10 2,71±0,06 105±5 4,48±0,19 91,1±4,6 16,8±4,3 

PLA80PCL20 2,56±0,08 97,4±3,2 4,47±0,17 74,4±4,7 27,4±2,5 

PLA90PLAM5PCL5 3,45±0,11 75,6±6,0 2,61±0,22 67,2±5,4 11,7±2,4 

PLA85PLAM5PCL10 3,46±0,04 71,9±1,1 2,50±0,04 60,1±1,7 14,0±2,7 

PLA75PLAM5PCL20 2,58±0,08 99,0±1,7 4,51±0,11 71,6±4,0 37,6±2,8 

PLA85PLAM10PCL5 2,60±0,18 108±1 4,35±0,09 97,1±1,5 14,6±1,2 

PLA80PLAM10PCL10 2,70±0,11 105±2 4,44±0,15 91,2±2,1 18,2±2,4 

PLA70PLAM10PCL20 2,45±0,04 99,0±2,2 4,53±0,14 78,0±4,4 24,0±4,8 
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Analisando as blendas com 10% de compatibilizante (Figura 24 (c) e Tabela 6), 

e comparando com as blendas não compatibilizadas, observa-se que não houve 

ganhos significativos quanto ao módulo de elasticidade, tração e deformação no 

escoamento e tração e deformação na ruptura. Com isso, pode-se dizer que a 

compatibilização não foi efetiva, não havendo redução na tensão interfacial. 

 

Figura 24 - Curvas de tensão vs. deformação das blendas binárias e ternárias e do 
PLA 2003D puro: a) blendas não compatibilizadas, b) blendas compatibilizadas com 5% de 
PLA modificado, c) blendas compatibilizadas com 10% de PLA modificado. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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Assim, o melhor resultado obtido, com evidências de melhora na adesão entre 

as fases, foi para a blenda PLA75PLAM5PCL20. Essa blenda apresentou significativa 

melhora na deformação na ruptura (37,6%) e manteve altos valores de módulo 

elástico (2,58 GPa), tensão máxima (99,0 MPa) e tensão na ruptura (71,6 MPa) 

frente aos valores encontrados para o PLA puro (Tabela 6). Os resultados obtidos 

para esta blenda são significativos pois houve melhora na deformação com 

manutenção das maiores vantagens do PLA, como alta tensão máxima e módulo. 

Os valores encontrados para tensão e módulo estão próximos aos termoplásticos 

largamente utilizados e não biodegradáveis como PET e PS [101]. E a melhora na 

deformação representa maiores possibilidades de aplicações já que a baixa 

deformação apresentada pelo PLA puro é um dos fatores que impede que ele seja 

largamente utilizado em diferentes áreas.  

Na et al. [102] estudaram blendas PLA/PCL compatibilizadas com um 

copolímero em bloco de poli(ε-caprolactona) e poli(etileno glicol) (PCL-b-PEG). 

Neste trabalho o melhor resultado para propriedades mecânicas também foi obtido 

para as blendas PLA/PCL na proporção 80/20, assim como no presente trabalho. 

Eles estudaram a adição de três concentrações diferentes do compatibilizante, 

sendo elas 5, 10 e 15% em massa. Houve melhoras em algumas propriedades 

mecânicas nas blendas compatibilizadas, quando comparadas com as não 

compatibilizadas, como melhora na deformação na ruptura e no módulo elástico. O 

aumento destas propriedades foram graduais até a concentração de 10% do 

compatibilizante. Na concentração de 15% em massa do copolímero, não foi 

observada melhora nestas propriedades frente a blenda não compatibilizada, 

indicando que existe uma concentração ótima para o uso do copolímero. No 

presente trabalho é possível que o mesmo tenha ocorrido, pois as propriedades das 

blendas compatibilizadas com 10% do PLA modificado foram inferiores às das 

blendas compatibilizadas com 5%, principalmente em relação a deformação na 

ruptura. Assim, outra vantagem do presente estudo é que esta concentração ótima 

deve estar abaixo da concentração 10% em massa, necessitando baixa 

concentração do compatibilizante na blenda. No trabalho na Na et al. foi obtido um 

aumento de 20 % na deformação na ruptura e 400 MPa no módulo, enquanto a 

tensão máxima reduziu 14%. No presente trabalho o aumento na deformação na 
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ruptura foi de 10%, com redução na tensão máxima de 14% e no módulo elástico de 

5,5%. 

Chavalitpanya et al. [6] também estudaram blendas PLA/PCL na proporção 

80/20, porém compatibilizadas com um copolímero em bloco de poli(etileno glicol) e 

poli(propileno glicol) (PEG-PPG). As concentrações utilizadas foram de 2,5; 5; 7,5 e 

10%. Eles observaram que houve um aumento da deformação na ruptura nas 

blendas conforme aumentava a quantidade do compatibilizante, até a concentração 

de 7,5%, chegando a aumentar 10 vezes a deformação quando comparada à blenda 

não compatibilizada. Com 10% de compatibilizante, a deformação na ruptura 

apresentou queda, indicando uma limitação da compatibilização, semelhante ao 

encontrado neste trabalho. Já em relação a tensão máxima e módulo, houve uma 

diminuição significativa nestas propriedades, chegando a uma redução de 38% e 

44%, respectivamente, na blenda com melhor deformação na ruptura. Frente aos 

resultados obtidos neste trabalho de Chavalitpanya et al., os resultados descritos no 

presente trabalho para a blenda com melhor resultado (PLA75PLAM5PCL20) 

apresentarem menores ganhos na deformação na ruptura, porém, a redução nos 

valores de módulo e tensão máxima foram consideravelmente menores quando 

comparados à blenda não compatibilizada. 

 

5.2.2. Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) 

 

O comportamento térmico do PLA puro e das blendas compatibilizadas e não 

compatibilizadas foi estudado considerando as curvas DSC referentes ao segundo 

aquecimento das amostras. No entanto, também foram analisadas as curvas DSC 

referentes ao primeiro aquecimento das blendas PLA/PCL e o PLA puro devido a 

sua importância para a interpretação do comportamento mecânico das amostras. 

Quando os dados (entalpia de fusão, entalpia de cristalização a frio, temperatura de 

cristalização a frio e índice de cristalinidade) se referirem ao primeiro aquecimento, 

estará claramente referido. As curvas DSC referentes ao primeiro aquecimento das 

blendas e do PLA puro se encontram no Apêndice 1. 

De acordo com as curvas DSC foi possível verificar as principais transições 

térmicas das blendas e do PLA puro, com exceção da transição vítrea da PCL, a 

qual foi possível ser observada apenas nas análises dinâmico-mecânicas (DMA) 

(item 5.2.3). 
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Para o PLA puro, a temperatura de transição vítrea (Tg) determinada por DSC 

foi de 60,9ºC. Ainda de acordo com sua curva DSC, a fusão (Tm) do PLA 2003D 

ocorreu segundo dois picos, sendo um em 148,8ºC e o segundo em 156,3ºC (Figura 

25).  A presença dos dois picos de fusão já foi anteriormente verificada em alguns 

trabalhos encontrados na literatura [10,103–106]. Este fenômeno pode ser explicado 

pela formação de cristais pequenos e imperfeitos, o que depende da temperatura de 

cristalização. O PLA tem um comportamento incomum quanto a sua cinética de 

cristalização apresentando uma mudança de comportamento entre 100 e 120ºC [20]. 

Abaixo de 105ºC, a taxa de cristalização do PLA é mais alta e pode levar a formação 

de cristais altamente imperfeitos, os quais têm grande tendência em se reorganizar. 

Este fato é causado em altas taxas de cristalização, pois nestas condições não há 

tempo suficiente para as cadeias se desenovelarem [24]. Assim, dependendo da 

temperatura de cristalização, é possível a formação de dois tipos de cristais, as 

formas e , sendo a última a forma mais imperfeita. Com as taxas de aquecimento 

utilizadas na análise por DSC (10ºC/min), há tempo suficiente para que os pequenos 

cristais se fundam, recristalizem e se fundam novamente, o que pode justificar o pico 

duplo de fusão [20],[10].   

De acordo com as curvas DSC referentes ao segundo aquecimento das 

blendas não compatibilizadas (Figura 25 (a)) foi possível observar a transição vítrea 

e a fusão do PLA. Apesar de a Tg do PLA e Tm da PCL ocorrerem em faixas de 

temperatura muito próximas e, na maioria dos casos, se sobreporem, aqui foi 

possível verificar cada transição separadamente. Foi possível observar que não 

houve mudanças nos valores e comportamento da Tg e Tm do PLA na presença da 

PCL, independente da sua concentração na blenda (Tabela 7), o que indica a 

completa imiscibilidade dos polímeros.  
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Figura 25 - Curvas DSC referentes ao segundo aquecimento: (a) blendas não 
compatibilizadas; (b) blendas compatibilizadas com 5% de PLA modificado e (c) blendas 
compatibilizadas com 10% de PLA modificado.  

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

O índice de cristalinidade do PLA puro e das  blendas foi calculado de acordo 

com a Equação 8 (item 4.2.4.4.) e os valores encontrados estão apresentados na 

Tabela 7. O índice de cristalinidade obtido no primeiro aquecimento teve como 

objetivo avaliar o processo de cristalização durante a formação dos corpos de prova 

obtidos por injeção. Como pode ser observado na Tabela 7, os índices de 

cristalinidade obtidos no primeiro aquecimento apresentaram valores relativamente 

baixos, entre 5,0 e 10,1, para todas as amostras, devido à baixa taxa de 

cristalização do PLA, propriedade já descrita em diversos trabalhos da literatura. A 

sua baixa taxa de cristalização faz com que haja uma formação reduzida de cristais 

durante a alta taxa de resfriamento a que o material é submetido no processo de 

injeção, o que resulta em menores índices de cristalinidades nos corpos de prova.  

Já durante o segundo aquecimento, toda a história térmica do material foi 

eliminada e este foi submetido a uma nova taxa de resfriamento e posterior 

aquecimento, o que torna possível a cristalização a frio e posterior fusão dos cristais 

formados. Como pode ser observado na Tabela 7, o índice de cristalinidade 

encontrado para todas as amostras no segundo aquecimento foi igual a zero. Isto se 

deve ao fato de que a fusão observada no segundo aquecimento para o PLA se 

refere exclusivamente a cristais formados durante o aquecimento, ou seja, à 

cristalização a frio. Portanto, não houve cristalização no resfriamento. 
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No primeiro aquecimento, também foi possível observar uma mudança na 

temperatura de cristalização a frio (Tcc) do PLA (Tabela 7). Houve uma redução de 

cerca de 10ºC na Tcc do PLA nas blendas em relação ao PLA puro. Esta redução 

pode ser atribuída a presença de PCL, a qual influencia a cristalização do PLA. 

Vários trabalhos na literatura [2,107–109] já reportaram que a presença de PCL em 

blendas PLA/PCL causa um aumento na taxa de cristalização do PLA. O fenômeno 

está relacionado ao aumento da taxa de nucleação induzida pela PCL na blenda. 

Nos trabalhos de Dell’Erba et al. [107] e Sakai et al. [109], eles também reportaram a 

diminuição na temperatura de cristalização a frio do PLA quando a PCL está 

presente na blenda, o que está de acordo com o encontrado no presente trabalho. 

No entanto, não há diferença considerável na Tcc do PLA entre as blendas, ou seja, 

as diferentes quantidades de PCL nas blendas não deslocam a Tcc de maneiras 

diferentes. Esta observação também está de acordo com o trabalho de Dell’Erba et 

al. [107], que estudaram blendas PLA/PCL nas quais a porcentagem em massa de 

PCL variou de 0 a 30. Assim, é possível inferir que a cristalização do PLA a partir de 

seu estado vítreo pode ser promovida pela PCL devido ao deslocamento da Tcc para 

temperaturas menores, quando comparada ao PLA puro. 
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Tabela 7 - Propriedades térmicas obtidas por DSC para o PLA 2003D puro e para as blendas.  

 

 1º aquecimento 2º aquecimento 

Composição  

(J g-1) 

PLA 

 

(J g-1) 

PLA 

 

(ºC) 

PLA 

Índice de 

cristalinida-

de do PLA 

(%) 

Índice de 

cristalinida-

de do PLA 

(%) 

Tg 

PLA 

(°C) 

Tm PLA 

(°C) 

 

(J g-1) 

PCL 

Grau de 

cristalini-

dade da 

PCL (%) 

Tm PCL 

(ºC) 

PLA 2003D 23,5 -18,8 108,6 5,1 0 60,9 148,8/156,3 --- ---- --- 

PLA95PCL5 23,1 -17,5 98,8 6,3 0 60,7 150,1/156,6 1,2 16,4 52,7/55,4 

PLA90PCL10 21,7 -17,0 96,6 5,6 0 60,4 148,5/156,8 3,3 22,5 52,8/55,8 

PLA80PCL20 19,8 -14,6 96,8 7,1 0 60,2 148,2/156,5 7,6 25,9 54,8 

PLA90PLAM5PCL5 23,2 -18,8 97,4 5,0 0 60,0 149,2/157,5 1,1 15,2 52,0/55,1 

PLA85PLAM5PCL10 23,3 -17,9 95,9 6,5 0 60,4 148,8/157,8 3,0 20,4 52,5/55,7 

PLA75PLAM5PCL20 20,8 -13,2 95,6 10,1 0 60,2 148,1/157,5 8,0 27,1 54,9 

PLA85PLAM10PCL5 24,8 -18,2 96,3 7,4 0 60,3 149,7/158,9 1,2 16,3 52,3/55,5 

PLA80PLAM10PCL10 24,8 -18,3 95,2 7,7 0 60,6 148,9/159,0 3,1 20,7 52,6/55,7 

PLA70PLAM10PCL20 21,0 -15,1 95,2 7,9 0 60,2 148,5/158,6 7,6 25,7 54,7 
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Comparando-se, agora, o valor de índice de cristalinidade obtido para cada 

blenda e para o PLA puro no primeiro aquecimento, nota-se que apenas as blendas 

com 20% de PCL tiveram aumento da cristalinidade mais considerável. Desta 

maneira é possível concluir que o aumento da cristalinidade deve-se exclusivamente 

a presença da PCL na composição, já que este fato foi observado tanto nas blendas 

compatibilizadas como nas não compatibilizadas e não houve mudança na presença 

do PLA modificado. Ou seja, o PLA modificado não afetou a cristalinidade.  

Como já mencionado, não foi possível a determinação da Tg da PCL por DSC, 

no entanto, foi possível obter o valor da temperatura de fusão da PCL a qual 

apresentou diferenças de comportamento conforme a composição da blenda (Tabela 

7 e Figura 25). Para as blendas com 5 e 10% de PCL foram observados dois picos 

de fusão para a PCL e para as blendas com 20% de PCL apenas um pico de fusão, 

independente se a blenda era compatibilizada ou não. Navarro-Baeda et al. [5] 

reportaram a ocorrência de dois picos de cristalização da PCL em blendas PLA/PCL 

na proporção 70/30. No entanto os autores não observaram dois picos de fusão. Foi 

discutido no trabalho a possibilidade de os dois picos de cristalização estarem 

relacionados à formação de dois tipos de cristais, porém, como observaram apenas 

um pico de fusão, inferiram que esta possibilidade não é compatível com o 

fenômeno. Assim, sugeriram que os dois picos de cristalização podem estar 

relacionados com a alta concentração de PLA na blenda que dificulta a 

reorganização das cadeias de PCL para cristalização. Porém, no presente trabalho 

foram observados dois picos de fusão, mas não dois picos de cristalização. Desta 

maneira, uma explicação para este fato poderia estar relacionada à formação de 

cristais imperfeitos devido à alta concentração de PLA na blenda, dificultando a 

cristalização da PCL e formando dois picos de fusão. À medida que se aumenta a 

concentração de PCL na blenda e diminui a de PLA, facilita-se a cristalização da 

PCL havendo a formação de cristais mais homogêneos e consequentemente 

observa-se apenas um pico de fusão como observado nas blendas com 20% de 

PCL. 

Analisando os índices de cristalinidade da PCL nas blendas, apresentados na 

Tabela 7, observa-se que há um aumento à medida que se aumenta a quantidade 

de PCL na composição. Este dado também pode ser explicado pelo fato do PLA 

dificultar a mobilidade das cadeias de PCL, dificultando sua cristalização e, à medida 
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que a concentração de PLA diminui e a de PCL aumenta, há um aumento no índice 

de cristalinidade. 

Nas curvas obtidas para as blendas com 5% de PLA modificado (Figura 25(b)) 

também observou-se que a Tg e Tm do PLA não sofreram alteração (Tabela 7). Os 

índices de cristalinidade encontrados no primeiro aquecimento para as blendas 

PLA90PLAM5PCL5 e PLA85PLAM5PCL10 (Tabela 7) mostraram valores próximos à 

cristalinidade do PLA puro e das blendas não compatibilizadas. Já a blenda 

PLA75PLAM5PCL20 mostrou o maior índice de cristalinidade de todos após a etapa 

de moldagem por injeção. Cabe ressaltar que esta blenda também foi a que obteve 

o melhor resultado no ensaio de tração e a alta cristalinidade em relação as outras 

blendas pode ser uma possível explicação para a manutenção de valores altos de 

Módulo Elástico e de tensão máxima, mesmo apresentando a mais satisfatória 

melhora na ductilidade.  

Fazendo uma avaliação entre os resultados obtidos nos ensaios de tração e os 

obtidos no DSC para as blendas PLA90PLAM5PCL5 e PLA85PLAM5PCL10 (Tabela 6 e 

Tabela 7) estas duas blendas apresentaram resultados bastante discrepantes nos 

ensaios de tração como altos módulos elásticos, maiores inclusive do que o 

encontrado para o PLA puro, além de baixas tensão e deformação no escoamento. 

O módulo elástico está associado principalmente a rigidez da amostra e este 

aumento do módulo, e consequentemente da rigidez, poderia ser explicado por uma 

maior cristalinidade destas amostras. Porém não foi o que foi encontrado para o 

índice de cristalinidade no primeiro aquecimento destas blendas. Os índices de 

cristalinidade foram bastante semelhantes aos do PLA puro e blendas não 

compatibilizadas, não podendo os altos módulos serem explicados pela 

cristalinidade. Assim, nestes casos, uma possível explicação para as propriedades 

obtidas no ensaio de tração seria uma maior orientação das cadeias durante o 

processo de injeção, que explicaria os altos módulos de elasticidade e tensões 

máximas, sem necessariamente aumentar a cristalinidade. No entanto, todas as 

blendas foram obtidas nas mesmas condições de injeção não sendo possível 

determinar a causa de um aumento na orientação. Outra possível explicação poderia 

estar relacionada ao tamanho de esferulitos. Nestas amostras poderiam ter se 

formado esferulitos maiores durante o processo de cristalização, o que também 
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explicaria o aumento dos módulos encontrados nestas amostras. Porém, medidas 

cinéticas não foram realizadas para comprovar este fato neste trabalho. 

Para as blendas com 10% de PLA modificado na composição, os valores 

encontrados para a Tg do PLA também se mantiveram constantes (Tabela 7). 

Entretanto, assim como nas blendas com 5% de PLA modificado, houve um discreto 

aumento de temperatura referente ao segundo pico de fusão do PLA, neste caso 

aumentando a temperatura em aproximadamente 2,5ºC em relação ao PLA puro. 

Apesar de aumentos tão pequenos serem considerados insignificantes 

isoladamente, observa-se uma constância e consistência nestes aumentos quando 

se compara as três blendas com 5% de compatibilizante, e as três com 10% de 

compatibilizante, com o PLA puro e blendas não compatibilizadas. Estes aumentos 

foram observados apenas para as blendas contendo PLA modificado na 

composição, o que sugere que estes aumentos tenham ocorrido devido a uma 

contribuição da temperatura de fusão do PLA modificado a qual é maior do que a 

encontrada para o PLA puro (166,8ºC). Este aumento também pode estar associado 

ao aumento do isômero D do PLA na composição, proveniente do PLA modificado, 

já que este é o PLA 3251D modificado quimicamente, o qual contém este isômero 

em sua composição. 

 

5.2.3. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 

Os gráficos de Módulo de Armazenamento (E’) versus Temperatura e de 

Amortecimento (Tan δ) versus Temperatura estão apresentados na Figura 26. Em 

todos os gráficos foram apresentadas as curvas obtidas para o PLA puro, 

permitindo, assim, um referencial para comparação. 

Na curva de E’ do PLA puro (Figura 26 (a)) observa-se uma diminuição 

contínua e gradual do módulo de armazenamento, com pequena inclinação da 

curva, à medida que a temperatura é aumentada, até aproximadamente 56ºC. A 

partir desta temperatura até cerca de 70ºC ocorre uma queda acentuada do módulo 

que caracteriza a Tg do PLA. O pico no gráfico de Tan δ também indica a Tg do PLA, 

o qual ocorreu em 71,5°C (Tabela 8). 

No intervalo de temperatura entre -100 e -60ºC, as blendas PLA95PCL5 e 

PLA90PCL10 apresentaram valores de E’ próximos entre si e aos observados para o 

PLA puro (Figura 26 (a)). Porém, quando se atinge temperaturas em torno de – 
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60ºC, observa-se que a inclinação da curva fica maior do que para o PLA puro, 

demonstrando menores valores de E’ até atingir a Tg do PLA. Esta mudança de 

inclinação se deve a presença de PCL na blenda, pois, em torno de – 60ºC, a Tg da 

PCL é atingida e isso resulta em uma maior mobilidade das cadeias e consequente 

diminuição de E’. Ao atingir a região da Tg do PLA, há novamente uma queda brusca 

no módulo. No entanto, para as blendas, a região da Tg do PLA é a mesma região 

onde ocorre a fusão da PCL. Assim, tanto esta região do gráfico de E’ entre 55 e 

70ºC, como o pico no gráfico de Tan δ entre 60 e 80ºC, não podem ser atribuídos a 

um único fenômeno. 

 

Figura 26 - Gráficos de Módulo de Armazenamento e Tan δ em função da 
Temperatura para o PLA puro e (a) blendas não compatibilizadas e  blendas 
compatibilizadas com (b) 5% e (c) 10%  de PLA modificado. 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 
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Para a blenda PLA80PCL20 (Figura 26 (a)), observa-se valores de módulo 

menores do que para as blendas com menor quantidade de PCL, o que está de 

acordo com o esperado, pois a maior concentração de PCL da blenda diminui a 

rigidez da mesma devido à alta ductilidade da PCL. A partir de – 60ºC, em escala 

crescente de temperatura, também foi observada uma maior inclinação na curva, 

como observado para as blendas PLA95PCL5 e PLA90PCL10, devido a se ter atingido 

a Tg da PCL.  

Ao analisar o gráfico de E’ da blenda PLA90PLAM5PCL5 (Figura 26 (b)) 

observa-se que houve um aumento do módulo em relação ao PLA puro até cerca de 

21ºC, quando esta situação se inverte. Além disso, não foi verificada uma mudança 

significativa da inclinação da curva ao atingir a Tg da PCL. Isto demonstra que esta 

blenda apresentou maior rigidez que o PLA puro e que a presença da PCL não 

influenciou o comportamento do módulo E’ como na blenda PLA95PCL5 (não 

compatibilizada). Nas análises de ensaio de tração esta blenda também apresentou 

maior módulo de elasticidade (Tabela 6), inclusive maior do que o PLA puro, 

indicando maior rigidez. Como já discutido, a maior rigidez foi associada a uma 

possível orientação mais pronunciada nesta blenda durante o processo de injeção 

ou à formação de esferulitos maiores, o que também explicaria os resultados 

encontrados nas análises de DMA.  

 

Tabela 8 - Valores de Módulo de armazenamento e Tan δ encontrados na análise de 
DMA para o PLA puro e blendas. 

Amostra 
Módulo de 

armazenamento 
Tan δ 

 
E' (Pa) inicial (à T= 

-100ºC) 

Tg da PCL 

(ºC)  

PLA 2003D 9,88.109 --- 

PLA95PCL5 9,83.109 --- 

PLA90PCL10 9,93.109 -35,7 

PLA80PCL20 9,25.109 -36,5 

PLA90PLAM5PCL5 1,03.1010 --- 

PLA85PLAM5PCL10 1,00.1010 -30,3 

PLA75PLAM5PCL20 9,46.109 -32,2 

PLA85PLAM10PCL5 9,55.109 -33,8 
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PLA80PLAM10PCL10 9,52.109 -30,0 

PLA70PLAM10PCL20 9,61.109 -34,9 

 

A blenda PLA85PLAM5PCL10 apresentou comportamento semelhante ao da 

blenda PLA90PLAM5PCL5 com módulo E’ acima do PLA puro em baixas 

temperaturas (Figura 26 (b)). Porém, a inversão para módulos menores do que para 

o PLA puro ocorreu antes, em aproximadamente – 31ºC. Os altos valores de E’ 

indicam, novamente, maior rigidez desta blenda frente ao PLA puro. Possíveis 

explicações para este fato seriam uma maior orientação das cadeias no processo de 

injeção ou a formação de esferulitos maiores, como para a blenda 

PLA90PLAM5PCL5. No entanto, para a blenda PLA85PLAM5PCL10 foi observada uma 

maior inclinação na curva de E’ a partir da Tg da PCL, devido ao aumento da 

mobilidade das cadeias de PCL, semelhante ao que foi obtido para as blendas não 

compatibilizadas.  

Já a blenda PLA75PLAM5PCL20 apresentou comportamento semelhante a 

blenda PLA80PCL20, com valores de módulo E’ abaixo do PLA puro em toda a faixa 

de temperatura analisada e com nítida mudança na inclinação da curva a partir da Tg 

da PCL.  

Nos gráficos de E’ das blendas compatibilizadas com 10% de PLA modificado 

(Figura 26 (c)) nota-se um comportamento mais uniforme, onde todas elas 

apresentam valores de E’ menores do que o PLA puro. É possível notar também 

uma mudança na inclinação da curva a partir da Tg da PCL. A análise dessas curvas 

mostra que quanto maior a quantidade de PCL na blenda, menor os valores de E’ 

apresentados, devido a diminuição da rigidez da blenda pela presença de PCL. No 

entanto, em temperatura abaixo de – 60ºC, estas blendas apresentaram valores E’ 

bastante semelhantes. Nesta faixa de temperatura a blenda polimérica que mais se 

destacou foi a PLA70PLAM10PCL20 (Figura 26 (c)). Essa blenda polimérica 

apresentou valores de módulo semelhantes as blendas com menor quantidade de 

PCL (Tabela 8), diferenciando-se em relação ao comportamento das blendas com a 

mesma quantidade de PCL, PLA80PCL20 (Figura 26 (a)) e PLA75PLAM5PCL20 (Figura 

26 (b)). Este fato pode estar relacionado a maior quantidade de PLA modificado na 

blenda, já que este apresentou um maior módulo E’ frente ao PLA puro, conforme 

descrito no item 5.1.3.5. 
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 Para qualquer blenda polimérica analisada, a nitidez da mudança de inclinação 

nas curvas de E’ se tornou maior com o aumento da quantidade de PCL, pois essa 

mudança de inclinação está relacionada à Tg da PCL. Nos gráficos de Tan δ em 

função da temperatura, a Tg da PCL pôde ser observada mediante ampliação dos 

gráficos nesta região (Figura 27). É possível verificar que os picos da Tg da PCL são 

bastante largos e para todas as blendas não houve variações consideráveis na faixa 

de temperatura em que ocorrem. Todos os picos iniciam por volta de -60ºC. No 

entanto, como os picos são muito largos, existe uma dificuldade em determinar um 

valor mais exato. Assim, os valores para a Tg da PCL apresentados na Tabela 8 

foram determinados a partir do que foi considerado a metade do pico e serão valores 

utilizados aqui como referência, sem haver a pretensão de utilizá-los para avaliar 

miscibilidade na blenda. Para as blendas PLA95PCL5 (Figura 27 (a)) e 

PLA90PLAM5PCL5 (Figura 27 (b)) não foi observada a presença do pico 

provavelmente devido à baixa concentração de PCL nestas formulações. No 

entanto, foi possível visualizar a Tg da PCL na blenda PLA85PLAM10PCL5 (Figura 27 

(c)), o que pode ter ocorrido devido a contribuição das cadeias de PCL ligadas ao 

PLA na molécula modificada, a qual está presente em maior concentração em 

relação as outras duas com a mesma concentração de PCL. Verificou-se também 

que quanto maior a quantidade de PCL na blenda, maior a altura do pico da Tg. 

 

Figura 27 - Ampliação dos Gráficos de Tan δ por Temperatura das (a) blendas não 
compatibilizadas e  blendas compatibilizadas com (b) 5% e (c) 10%  de PLA modificado. 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 
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5.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As análises de MEV foram realizadas nas seções transversais dos corpos de 

prova moldados por injeção, após fratura criogênica. As análises das superfícies de 

fratura dos corpos de prova moldados em PLA puro e blendas PLA/PLAM/PCL 

permitem relacionar suas morfologias com seus respectivos comportamentos 

mecânicos. Porém, perde-se informação sobre a comparação quanto a qualidade da 

compatibilização e tamanho de gota das blendas não compatibilizadas após a 

extrusão, já que o posterior processo de injeção tem taxas de cisalhamento muito 

maiores e fluxos mais orientados podendo causar distorções nas morfologias de 

gotas não estabilizadas. Blendas poliméricas não compatibilizadas podem 

apresentar o fenômeno da coalescência, resultando no aumento do tamanho médio 

da fase dispersa.  

Nesta seção as figuras foram agrupadas de acordo com a quantidade de PCL 

na blenda para melhor comparação do efeito do compatibilizante. Foram calculados 

os tamanhos das gotas para cada amostra, quando possível, e os histogramas serão 

apresentados ao lado da imagem da respectiva amostra. As médias do tamanho das 

gotas estão apresentadas na Tabela 9. 

A Figura 28 apresenta as micrografias obtidas para o PLA puro onde pode ser 

observada uma superfície rugosa, mas homogênea, típica da fratura frágil desse 

homopolímero. 

 

Figura 28 - Micrografias da superfície de fratura do PLA puro. 
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Já a blenda PLA95PCL5 (Figura 29 (a)) apresentou uma superfície mais rugosa, 

quando comparada ao PLA puro, porém não foi possível visualizar claramente a fase 

dispersa de PCL. Isto pode ter ocorrido devido à baixa probabilidade de 

coalescência das gotas, resultado da baixa concentração de PCL na blenda. Pelo 

fato de não ser possível a visualização dessas gotas, não foi calculada a distribuição 

do tamanho de gotas nesta amostra.  

Nas micrografias obtidas da superfície de fratura da blenda PLA90PLAM5PCL5 

(Figura 29 (b)) foi possível observar as gotas da fase dispersa de PCL as quais 

apresentaram tendência ao formato ovalado, com estruturas alongadas e com a 

região da interface espessa em alguns pontos. Observou-se também que as gotas 

estavam bem dispersas na matriz e com diâmetro bastante reduzido, entre 0,1 e 0,5 

µm. Porém, a interface espessa, o formato ovalado e as propriedades mecânicas 

ruins observadas no ensaio de tração para esta amostra, como baixa tensão no 

escoamento e baixa deformação na ruptura, indicam que a compatibilização não foi 

eficiente.  

Comparando a micrografia da amostra PLA85PLAM10PCL5 (Figura 29 (c)) é 

possível observar gotas bem dispersas na matriz, com formatos tendendo a esférico, 

com interface apresentando bordas mais finas e regulares e com diâmetro ainda 

mais reduzido, entre 0,05 e 0,4 µm. A tendência a um formato esférico das gotas, 

que indica maior regularidade e estabilização, e a interface com bordas mais finas 

indicam que o compatibilizante provavelmente encontra-se posicionado nesta região, 

levando a crer que esta blenda apresentou uma melhora na compatibilização pela 

presença do PLA modificado frente as outras. Quando comparada à blenda 

PLA90PLAM5PCL5, a blenda PLA85PLAM10PCL5 apresentou também melhores 

resultados das propriedades mecânicas no ensaio de tração, como resistência a 

tração e ductilidade, conforme pode ser observado no Item 5.2.1, Tabela 6, o que 

reforça o indício de uma melhor compatibilização frente àquela com menor 

quantidade do PLA modificado. 

Ainda em algumas micrografias da blenda PLA85PLAM10PCL5 observou-se 

aglomerados na matriz, os quais não parecem estar intimamente inseridos nela 

como as gotas.  Estes aglomerados foram atribuídos à uma dificuldade de mistura 

pela extrusora rosca simples devido a diferença de viscosidade dos dois tipos de 

PLA, ficado este disperso na matriz devido à coalescência de gotas.  
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Figura 29 - Micrografias das superfícies de fratura das blendas (a) PLA95PCL5, (b) 
PLA90PLAM5PCL5, (c) PLA85PLAM10PCL5 e seus respectivos histogramas do tamanho da 
fase dispersa. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Tabela 9 – Diâmetro médio da fase dispersa calculado para as blendas. 
 

Amostra Diâmetro Médio da Fase Dispersa 
(µm) 

PLA95PCL5 ----- 
PLA90PCL10 0,39±0,15 
PLA80PCL20 0,42±0,15 

PLA90PLAM5PCL5 0,27±0,08 
PLA85PLAM5PCL10 0,23±0,07 
PLA75PLAM5PCL20 0,36±0,14 
PLA85PLAM10PCL5 0,22±0,08 
PLA80PLAM10PCL10 0,32±0,11 

PLA70PLAM10PCL20 0,48±0,16 

 

Para a blenda PLA90PCL10 (não compatibilizada), as micrografias mostraram a 

presença de gotas de formato ovalado, alongadas e com bordas bastante espessas 

na matriz (Figura 30 (a)). Foi observado ainda que não houve uma boa dispersão 

das gotas de PCL na matriz de PLA, verificando-se pontos de coalescência entre 

gotas, estando bastante próximas umas das outras (indicados por setas na Figura 

30 (a)). O histograma desta blenda também corrobora esta observação podendo-se 

verificar o aumento da distribuição do diâmetro das gotas, ficando entre 0,1 e 0,9 µm 

e com algumas chegando a 1,1 µm. Todas estas observações podem ser atribuídas 

a ausência do compatibilizante que causa a irregularidade da forma das gotas e a 

coalescência delas.  

As micrografias da blenda PLA85PLAM5PCL10 (Figura 30 (b)) mostraram 

morfologias bem mais refinadas do que as da blenda não compatibilizada 

PLA90PCL10. Houve uma distribuição satisfatória das gotas, com menor distribuição 

do tamanho de gotas, entre 0,05 e 0,5 µm. As gotas apresentaram formato esférico 

e a interface com bordas finas. Todas estas observações podem ser associadas à 

atuação do compatibilizante, que protege a morfologia das gotas mantendo seu 

formato e distribuição constantes e torna a interface mais fina. Além disso, a 

distribuição do diâmetro das gotas mais estreito demonstra favorecimento da 

cominuição em relação a coalescência das gotas. No entanto, apesar de apresentar 

uma morfologia mais refinada, no ensaio de tração esta blenda, juntamente com a 

blenda PLA90PLAM5PCL5, apresentou piora nos resultados, como menor resistência 

a tração e ductilidade, e este comportamento não usual poderia ser explicado 

novamente por uma maior orientação das cadeias nesta amostra durante a injeção 

ou tamanho de esferulitos, como já discutido anteriormente. 
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A blenda PLA80PLAM10PCL10 apresentou gotas mais ovaladas do que a blenda 

PLA85PLAM5PCL10, e bordas com espessuras semelhantes (Figura 30 (c)). Ainda 

comparando estas duas blendas, a distribuição do tamanho de gota mostrou piora 

nos resultados com uma faixa mais ampla de distribuição, sendo que a maioria das 

gotas apresentaram diâmetro entre 0,1-0,8 µm. No entanto, quando se compara a 

blenda PLA80PLAM10PCL10 com a PLA90PCL10 observa-se uma distribuição menor 

do tamanho de gota no histograma e ausência de pontos de coalescência na 

micrografia para a blenda compatibilizada.  

Assim, comparando-se as blendas com 10% de PCL, ambas as 

compatibilizadas mostraram morfologias mais refinadas do que a não 

compatibilizada indicando que houve a ação do PLA modificado como 

compatibilizante na interface entre as fases melhorando a estabilização das gotas e 

evitando a coalescência. Porém, entre as duas blendas compatibilizadas, aquela 

com maior quantidade de PLA modificado apresentou morfologia menos refinada, 

reforçando a suposição de que na concentração de 10% há uma saturação do PLA 

modificado na blenda e, neste caso, ele pode ter se concentrado mais na matriz do 

que na interface entre as fases.  

 

Figura 30 - Micrografias das superfícies de fratura das blendas (a) PLA90PCL10, (b) 
PLA85PLAM5PCL10, (c) PLA80PLAM10PCL10 e seus respectivos histogramas do diâmetro da 
fase dispersa. As setas, quando presentes, indicam pontos de coalescência. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 
Nas micrografias da blenda PLA80PCL20, foi possível visualizar quantidade 

satisfatória de gotas, com formato ovalado e as interfaces das gotas espessas, 

indicando gotas não estabilizadas pela falta de compatibilizante nesta amostra 

(Figura 31 (a)). Observa-se também que a distribuição do diâmetro das gotas 

aumentou comparada as anteriores que contêm menor quantidade de PCL. 

As micrografias da blenda PLA75PLAM5PCL20 (Figura 31 (b)) apresentaram um 

maior refinamento da morfologia sendo observadas gotas em formatos mais 

regulares e esféricos, além de interface com bordas mais finas. Estas observações 

indicam eficiente ação do compatibilizante na interface o qual estabilizou as 

morfologias das gotas durante o processamento. A presença do compatibilizante na 

interface sugere maior adesão entre as fases, resultando em blendas poliméricas 

com melhores propriedades mecânicas [94]. Esta blenda especificamente foi a que 

resultou em melhores propriedades mecânicas apresentando alto módulo de 

elasticidade (2581,5 MPa), alta resistência à tração (98,97 MPa) e elevada 
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deformação na ruptura (37,62%). Esta morfologia mais refinada explica as boas 

propriedades mecânicas encontradas para esta blenda. A distribuição do tamanho 

de partícula se manteve mais ampla, quando comparada àquelas com menor 

quantidade de PCL, porém com uma maior porcentagem das gotas com diâmetro 

menor, quando comparada a amostra não compatibilizada com a mesma quantidade 

de PCL, PLA80PCL20, indicando uma ação eficaz do compatibilizante prevenindo a 

coalescência das gotas.  

A blenda PLA70PLAM10PCL20 apresentou morfologia distinta (Figura 31 (c)), 

com uma grande quantidade de aglomerados não intimamente inseridos à matriz, 

semelhantes àqueles observados na blenda PLA85PLAM10PCL5, além de gotas com 

formatos irregulares e ovalados e bordas de interface bastante espessas. É possível 

observar ainda, nas gotas inseridas na matriz, uma morfologia rugosa dentro das 

gotas, com aspecto semelhante ao aspecto da superfície de fratura da PCL pura 

[110]. Esse tipo de morfologia indica que as gotas inseridas na matriz são de PCL, 

levando a crer que as gotas não inseridas se tratam de PLA modificado, como 

discutido anteriormente. Este fato, somado a análise das micrografias das blendas 

PLA85PLAM10PCL5 e PLA80PLAM10PCL10, mais uma vez reforça que nesta 

concentração (10% de PLA modificado) houve uma saturação do compatibilizante, 

tornando mais provável o encontro deste disperso na matriz do que na interface das 

fases, devido ao processo de coalescência. A análise do histograma também mostra 

um aumento na porcentagem de gotas com diâmetro maior, equiparando-se ao 

encontrado na blenda PLA80PCL20, o que novamente indica que o compatibilizante 

mostrou-se menos eficiente em concentrações maiores, estando pouco presente na 

interface para estabilização das gotas. Todas estas constatações associadas a esta 

amostra também explicam a piora nas propriedades mecânicas frente a blenda 

PLA75PLAM5PCL20, com menor concentração de compatibilizante. 
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Figura 31 - Micrografias das superfícies de fratura das blendas (a) PLA80PCL20, (b) 
PLA75PLAM5PCL20, (c) PLA70PLAM10PCL20 e seus respectivos histogramas do diâmetro da 
fase dispersa. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Assim, pode-se concluir que o PLA modificado promoveu uma compatibilização 

mais eficaz quando presente na concentração de 5% em massa. Porém, quando 
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presente na concentração de 10% em massa, as análises de MEV sugerem que 

houve saturação deste componente favorecendo a coalescência e posicionamento 

na matriz ao invés de se posicionar na interface promovendo melhora de adesão. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com relação a modificação química do PLA, foi comprovada a formação do 

produto desejado, sendo ele o PLA com cadeias de PCL ligadas em suas 

extremidades por meio de ligações uretânicas com HDI. A formação deste produto 

foi confirmada tanto pelo primeiro como pelo segundo procedimento, ambos 

utilizando proporção molar de PLA:PCL:HDI de 1:2:2,4. Dentre esses dois 

procedimentos, o procedimento 2 foi considerado o mais viável para ser repetido em 

maior escala, pois foi mais rápido e utilizou menor quantidade de solvente orgânico. 

 Os espectros no infravermelho do PLA modificado mostraram bandas de 

absorção em 3405, 1526 e 1627 cm-1, características de grupos uretânicos, 

confirmando a reação entre os grupos químicos funcionais localizados no final de 

cadeia do PLA com a PCL. A ressonância magnética nuclear de próton mostrou 

deslocamento químico em 3,15 ppm, sinal referente aos hidrogênios do grupo N-CH2 

característico de ligações uretânicas, corroborando os resultados de FTIR. Ainda 

pela técnica de RMN, foi possível calcular a razão entre as cadeias de PLA e PCL 

presentes na molécula sintetizada, que indicou que, nos produtos obtidos, as razões 

entre PLA e PCL estão bastante próximas daquela utilizada entre os reagentes na 

reação. 

A técnica de SEC permitiu a análise dos tamanhos de cadeia de produtos 

formados. A massa molar numérica média obtida para o PLA modificado foi de 

64000 g mol-1 e a massa molar ponderal média foi de 100000 g mol-1, via 

procedimento 2. A análise por SEC também permitiu verificar que a reação ocorreu 

entre PLA, HDI e PCL, e não entre PLA-HDI-PLA ou PCL-HDI-PCL que eram 

reações competitivas à desejada. Por meio das massas molares obtidas, foi feita 

uma estimativa da quantidade de cadeias de PCL ligadas a cadeia de PLA sendo 

encontrado que aproximadamente 6 cadeias de PCL foram adicionadas ao PLA.  As 

análises do PLA modificado via DSC e DMA permitiram concluir que a molécula 

sintetizada possui novas propriedades térmicas apresentando maior rigidez e menor 

Tg quando comparada com o PLA puro. 

Quanto aos resultados obtidos para as blendas binárias e ternárias, as análises 

de DSC mostraram que não houve mudança na Tg do PLA e nas Tm do PLA e da 
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PCL, indicando a imiscibilidade das blendas. Pelas curvas do primeiro aquecimento 

verificou-se uma mudança na temperatura de cristalização a frio do PLA para um 

valor cerca de 10ºC abaixo da Tcc para o PLA puro. Este efeito foi atribuído a PCL, a 

qual aumenta a taxa de cristalização do PLA. Porém, as Tcc do PLA nas blendas 

apresentaram valores muito similares, independente da quantidade de PCL 

presente. Os índices de cristalinidade no primeiro aquecimento apresentaram 

aumento, frente ao valor encontrado para o PLA puro, apenas nas blendas com 20% 

de PCL. Em relação a presença do PLA modificado, este não interferiu na 

cristalinidade do PLA já que todas as blendas, compatibilizadas ou não, 

apresentaram valores de índice de cristalinidade similares. A fusão da PCL 

apresentou comportamentos diferentes em relação a sua quantidade nas blendas. 

Para as blendas com 5 e 10% de PCL foi observado um duplo pico de fusão, 

enquanto para as blendas com 20% de PCL apenas um pico foi observado. Este fato 

foi atribuído a uma maior facilidade de cristalização da PCL quando ela está em 

maior quantidade na blenda. 

Nas análises por DMA foi possível visualizar a Tg da PCL nos gráficos de Tan δ 

em função da temperatura. Os picos se mostraram muito largos o que causou 

dificuldades na atribuição de valores mais exatos. Pelos picos na região da Tg do 

PLA, foi verificado o aumento da resposta elástica em relação a resposta viscosa à 

medida que foi aumentada a porcentagem de PCL na blenda e, apenas nas blendas 

com 20% de PCL, este efeito foi maior nas blendas compatibilizadas em relação as 

blendas não compatibilizadas. 

Os ensaios de tração revelaram que a presença da PCL causa redução do 

módulo elástico, tensão no escoamento e na ruptura e aumenta a deformação na 

ruptura, em relação ao PLA puro. O aumento da deformação na ruptura foi 

proporcional ao aumento da concentração de PCL na blenda. Quando analisadas as 

blendas compatibilizadas foi possível concluir que aquelas com 5% de PLA 

modificado apresentaram maiores mudanças no comportamento mecânico. As 

blendas PLA90PLAM5PCL5 e PLA85PLAM5PCL10 apresentaram comportamento 

discrepante em relação a qualquer outra blenda, com maiores valores de módulo 

elástico e menores tensão no escoamento e ductilidade.  Estas propriedades foram 

atribuídas a uma possível orientação mais acentuada das cadeias durante o 

processo de injeção ou a um maior tamanho dos esferulitos formados nestas 

blendas. Já a blenda PLA75PLAM5PCL20 foi aquela que apresentou melhores 
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resultados gerais como maior deformação na ruptura e, apesar de haver diminuição 

nos valores de tensão no escoamento, tensão na ruptura e módulo, ainda são 

valores relativamente altos quando comparados ao PLA puro. Já as blendas 

compatibilizadas com 10% de PLA modificado não apresentaram melhorias de 

comportamento mecânico quando comparadas as blendas não compatibilizadas o 

que indica que a compatibilização não foi efetiva quando usadas quantidades de 

10% de PLA modificado. 

As análises por MEV permitiram verificar que o PLA modificado sintetizado 

promoveu a compatibilização eficiente das blendas quando presente na 

concentração de 5% na formulação. As micrografias destas blendas apresentaram 

gotas estabilizadas com formatos circulares e bordas mais finas na interface entre as 

fases. Os tamanhos das gotas da fase dispersa apresentaram valores bastante 

reduzidos variando entre 0,1 – 0,5 µm para a blenda PLA90PLAM5PCL5, entre 0,05 – 

0,5 µm para a blenda PLA85PLAM5PCL10 e entre 0,1 – 1,0 µm para a blenda 

PLA75PLAM5PCL20. No entanto, a concentração de 10% do PLA modificado se 

mostrou ineficaz, havendo uma saturação do componente na blenda, tornando 

assim maior a probabilidade de encontrá-lo na matriz do que na interface entre as 

fases. Mesmo assim, as blendas compatibilizadas com 10% do PLA modificado 

ainda apresentaram morfologias mais refinadas quando comparadas às das blendas 

não compatibilizadas. 

Dentre todas as formulações estudadas, aquela que apresentou melhores 

propriedades quando comparada ao PLA puro foi a blenda PLA75PLAM5PCL20, o que 

pode ser atribuído a uma eficiente compatibilização promovida pelo PLA modificado 

sintetizado. Enquanto o PLA puro apresentou módulo de elasticidade de 2,73 GPa, 

tensão máxima de 116 MPa e deformação da ruptura de 9,65%; a blenda 

PLA75PLAM5PCL20 apresentou módulo de elasticidade de 2,58 GPa, tensão máxima 

de 99,0 MPa e deformação da ruptura de 37,6%. Os valores indicam manutenção 

das propriedades desejadas do PLA (alto módulo elástico e tensão no escoamento) 

e melhora em uma das maiores deficiências do PLA puro que é sua baixa 

ductilidade. Além disso, mantem a biodegradabilidade e biocompatibilidade do 

material já que todos os componentes da blenda apresentam estas características. 

Isto aumenta a possibilidade de aplicações do material, tanto na área de 

embalagens como em insumos biomédicos.  
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Apêndice 1 

 
Figura 32 - Curvas DSC referentes ao primeiro aquecimento: (a) blendas não 
compatibilizadas; (b) blendas compatibilizadas com 5% de PLA modificado e (c) blendas 
compatibilizadas com 10% de PLA modificado. 
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