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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo o estudo da 
biodegradação da blenda PLA/PBAT contendo 
montmorilonita e/ou extensores de cadeia. Serão 
realizados ensaios de perda de massa, em solo simulado, 
e medida de emissão de CO2. Uma vez que ainda não 
foram coletados dados de biodegradação, o presente 
artigo apresenta um resumo dos testes que serão feitos. 
 

1. Introdução 
 
     Nos últimos anos, o interesse pelo uso de polímeros 
biodegradáveis como substitutos de outros materiais em 
diversos produtos tem aumentado devido ao apelo 
ambiental. O PLA (Poli(ácido láctico)) é um poliéster  
biodegradável, biocompatível oriundo de fontes 
renováveis que apresenta boa processabilidade. No 
entanto, o mesmo possui baixa estabilidade térmica e 
resistência ao impacto. Com o intuito de melhorar estas 
propriedades do PLA tem-se desenvolvido compostos 
de PLA.  As blendas de PLA com outros poliésteres 
biodegradáveis se destacam por produzir materiais mais 
flexíveis, mais resistentes e com larga gama de 
aplicações, sem deixar de ser biodegradável. Dentre 
elas, a blenda de PLA com poli(tereftalato-co-butileno 
adipato) (PBAT) apresenta efetiva melhoria nas 
propriedades mecânicas. Esta blenda em particular tem 
sido investigada por diversos autores [1,2]. O objetivo 
do presente projeto, é a realização de ensaios de 
biodegradação em compostos biodegradáveis já 
desenvolvidos no Centro Universitário da FEI em 
projetos anteriores: compostos de PLA/PBAT contendo 
montmorilonita e/ou extensores de cadeia.  
 

2. Experimental 
 
Os materiais utilizados neste trabalho foram a blenda 

de poli(ácido lático) e poli(tereftalato-co-butileno 
adipato) (PLA/PBAT virgem) (Ecovio® F Blend 
C2224), argila montomorilonita (MMT) (Cloisite® 
20A) e um extensor de cadeia linear (EC) (Joncryl®). 
Em um trabalho anterior, as misturas de Ecovio com 5% 
em massa de MMT e 0,5% em massa de EC foram 
realizadas em uma extrusora, e caracterizadas. No 
presente trabalho, essas mesmas misturas foram 
prensadas em corpos de prova (50x30x1 mm) para o 
ensaio de biodegradação. A prensagem foi feita 
utilizando uma prensa hidráulica Bovenau P15 ST, a 
uma temperatura de 190oC por 5min com 12 toneladas. 
Esses corpos de prova serão utilizados em dois testes 
diferentes de biodegradação cujos detalhes estão 
apresentados no próximo tópico desse artigo. Todos os 
materiais necessários para iniciar esses ensaios já foram 
obtidos. 
 

3. Ensaios de Biodegradação 
 
Neste trabalho serão feitos dois testes para avaliar a 

biodegradação de polímeros: o ensaio de perda de massa 
e a medição da produção de CO2. A perda de massa é 
um método utilizado para determinar o grau e a taxa de 
biodegradação quando um material polimérico é 
exposto a solos simulados e controlados, 
microorganismos sob condições laboratoriais, através da 
perda de massa da amostra. [3] A medição da produção 
de CO2 é um importante parâmetro na análise da 
biodegradação de um polímero. Analisa-se os métodos 
de biodegradação aeróbia propostos pela 
ASTM(American Society for Testing and Materials) 
verificando a produção de CO2. Há dois tipos de teste 
para realizar esta análise: o Respirômetro de Bartha e o 
Teste de Sturm. Este segundo é menos vantajoso que o 
Respirômetro de Bartha, que não necessita de uma 
alimentação constante de oxigênio ao frasco em que é 
realizado o estudo. Nesse trabalho, está sendo analisada 
a produção de CO2 utilizando a norma ASTM D5988-
12. Para realizar este teste é usado um respirômetro, que 
contém em um frasco o inóculo (fonte de micro-
organismo) com a amostra polimérica ligado a um outro 
frasco contendo uma solução de KOH. A medida da 
produção de CO2 é feita através da titulação da solução 
de KOH que reagiu com o CO2, gerado durante o 
processo de biodegradação com solução de HCl [3]. 

 
4. Conclusões 

 
Ensaios de biodegradação envolvendo análise da 

perda de massa e da quantidade de CO2 produzida em 
condições específica, são métodos simples e eficazes 
para a determinação dessa importante propriedade de 
alguns polímeros. 
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