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Resumo: Este trabalho tem como finalidade estudar 
a influência da adição de plastificantes nas 
propriedades mecânicas do PLA (Poli(ácido láctico)). 
Nessa etapa inicial do projeto, todas as misturas já 
foram realizadas, porém, apenas foi possível realizar 
os testes de tração para os corpos de provas de PLA 
puro. 
 

1. Introdução 
 
No mundo todo, o descarte de resíduos poliméricos é 
um problema ambiental sério, uma vez que esses 
materiais demoram centenas de anos para se 
decompor. Por esse motivo, nos últimos anos houve 
um aumento de interesse pelos polímeros 
biodegradáveis. O PLA  é um poliéster 
biodegradável, biocompatível oriundo de fontes 
renováveis que apresenta boa processabilidade e um 
excelente potencial econômico. No entanto, esse 
material possui baixa estabilidade térmica e 
resistência ao impacto. Algumas soluções têm sido 
adotadas para aumentar a resistência ao impacto de 
polímeros, dentre elas, a adição de plastificante. 
Neste trabalho, após um estudo da literatura, optou-se 
utilizar dois tipos de plastificante: o polietilenoglicol 
(PEG 400) e o óleo de soja epoxidado (ESO) para 
verificar como esses dois plastificantes alteram as 
propriedades mecânicas e térmicas do PLA. O ESO 
além de ser barato, auxilia o processo de fusão do 
PLA [1]. Por sua vez, ao introduzir  o PEG com um 
baixo peso molecular, este mostra melhor 
miscibilidade e eficiência plastificante na matriz do 
PLA[2]. 
 

2. Metodologia 
 

Os materiais utilizados no projeto foram: PLA 
(Poli(ácido láctico)), doado pela “Cromex” e  dois 
tipos diferentes de plastificantes, PEG 400 e ESO. As 
misturas foram realizadas com auxílio de um 
misturador tipo Drais (disponível no Lab. de 
polímeros da UFABC), e posteriormente granuladas 
em um moinho para em seguida ser feita a injeção. 
Em função da pequena quantidade de material, 
corpos de prova estão sendo obtidos em uma injetora 
manual. No entanto, em razão da quebra do 
equipamento, apenas o PLA foi injetado até o 
momento. O ensaio de tração foi realizado na 
maquina Instron 5567 a uma velocidade de 1mm/min. 
Com exceção do misturador, todos os outros 

equipamentos foram disponibilizados pelo Centro de 
Laboratórios Mecânicos da FEI.   
 

3. Resultados 
 

A tabela I apresenta os resultados de tração do PLA 
puro, o qual possui um alto módulo de elasticidade e 
uma tensão de ruptura elevada em comparação aos 
polímeros convencionais como o PP, PS e PET, que 
possuem uma tensão máxima entre 21-46 MPa. 
Porém este polímero não possui  uma deformação na 
ruptura alta, sendo seu valor muito inferior aos 
demais polímeros. Espera-se que com a adição de 
plastificante o material apresente um comportamento 
mais dúctil.  
 
Tabela I - Resultados do ensaio de tração para o PLA 

puro 
Deform. na 

rupt. 
Tensão de 

rupt. Amostra Módulo à 
0,3% (MPa) 

(%) (MPa) 

PLA PURO 2195,9 2,3 67,6 

 
4. Conclusão 

 
Com base nos resultados obtidos no ensaio de tração, 
observa-se que o PLA puro possui uma alta tensão de 
ruptura embora sua deformação na ruptura seja baixa, 
sendo classificado como um polímero de 
comportamento frágil. 
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