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RESUMO 

 

Poli(ácido lático) (PLA) é um polímero biodegradável que pode ser obtido a partir de fontes 

vegetais, tais como amido de milho, trigo e batata. Sua aceitação, tanto no meio científico 

como mercadológico, é um fator encorajador para o desenvolvimento de novos produtos 

biodegradáveis, tornando-se competitivo como substituinte para polímeros convencionais. 

Porém, uma das limitações do PLA reside em seu processamento: quando aquecido em estado 

fundido o PLA tende a sofrer degradação térmica, o que ocasiona a perda de propriedades 

mecânicas do polímero. Por sua vez os resíduos da indústria vinícola possuem polifenóis que 

associados à matriz polimérica tendem a minimizar tal efeito degradativo. Desta maneira, o 

presente trabalho está focado na avaliação dos efeitos provocados pela adição de resíduo 

vinícola na degradação térmica do PLA e sua capacidade de preservar as propriedade 

mecânicas do polímero.Para tal, foram realizadas misturas de PLA com resíduos de uva tinta, 

resíduo de uva branca e farinha de uva nas proporções de 1%, 2% e 5% da massa do material. 

Estas misturas foram secas, extrudadas e injetadas na forma de corpos de prova. Por meio do 

ensaio de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) não foi notado 

nenhuma mudança estrutural de PLA com a adição dos resíduos, bem como nos resultados 

dos ensaios térmicos foram observadas poucas variações significativas. Por meio dos ensaios 

de tração notou-se que para todos os materiais processados duas vezes, todos que estão com 

adição de resisudos vinícolas apresentam resultados superiores ao do polímero puro. Mesmo 

assim, tais adições mostram-se eficaz em servir como reforço mecânico ao PLA, por meio de 

ensaio de tração, todas as misturas de PLA com que tinham adição dos compósitos 

apresentaram resultados superiores ao do PLA puro com o mesmo número de processamento. 

Quanto à biodegradação do material, verificou-se que a maioria dos aditivos apresenta o 

mesmo comportamento degradativo natural do PLA puro, com exceção das combinações de 

resíduo vinícola branco que em certo momento apresentou uma desaceleração da 

decomposição do material. 

 

Palavras-chave: Poli (ácido lático). Resíduo vinícola. Farinha de uva. Reforço Mecânico. 

Degradação térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Poly (lactic acid) (PLA) is a biodegradable polymer that can be obtained from plant sources, 

such as corn, wheat and potato starch. Its acceptance, both in the scientific and in the market, 

is an encouraging factor for the development of new biodegradable products, becoming 

competitive as a substitute for conventional polymers. However, one of the limitations of PLA 

lies in its processing: when heated in a molten state, PLA tends to undergo thermal 

degradation, which causes the loss of the polymer's mechanical properties. In turn, the 

residues of the wine industry have polyphenols which, associated with the polymeric matrix, 

tend to minimize this degradative effect. Thus, the present work is focused on the evaluation 

of the effects caused by the addition of wine residue on the thermal degradation of PLA and 

its ability to preserve the mechanical properties of the polymer. To this end, mixtures of PLA 

with red grape residues, white grape and grape flour in the proportions of 1%, 2% and 5% of 

the mass of the material. These mixtures were dried, extruded and injected as specimens. 

Through the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) assay, no structural changes in 

PLA were noticed with the addition of the residues, as well as in the results of the thermal 

tests, few significant variations were observed. Through the tensile tests, it was noted that for 

all materials processed twice, all those with the addition of resistant wine have better results 

than the pure polymer. Even so, such additions are effective in serving as mechanical 

reinforcement to the PLA, by means of a tensile test, all mixtures of PLA with which the 

composites had been added showed results superior to those of pure PLA with the same 

processing number. As for the biodegradation of the material, it was found that most additives 

have the same natural degradative behavior as pure PLA, with the exception of combinations 

of white wine residue that at one point showed a slowdown in the decomposition of the 

material. 

 

Keywords: Poly (lactic acid). Wine residue. Grape flour. Mechanical reinforcement. Thermal 

degradation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A alta demanda da produção de artigos plásticos, sua forma incorreta de descarte e 

seu tempo de decomposição vêm prejudicando vários sistemas naturais do planeta. Macarthur 

(2017) estima que se a tendência atual continuar poderá haver mais plástico que peixes em 

peso nos oceanos até 2050. A necessidade de diminuir a utilização de produtos fósseis e com 

lenta decomposição faz com que empresas invistam em materiais alternativos com 

características ambientais mais amigáveis e que possuam propriedades semelhantes ao 

material utilizado (LEMOS; MARTINS, 2014). Dentro deste contexto, como alternativa aos 

polímeros convencionais, os biopolímeros vêm ganhando posição de destaque na procura de 

um futuro de produtos sustentáveis. Entre estes polímeros biodegradáveis e de origem natural, 

o poli (ácido lático) (PLA) vem recebendo grande atenção na indústria, por ser um material de 

origem biológica, transparente, e com bom acabamento superficial (OKSMAN; 

SKRIFVARS; SELIN, 2006). 

O PLA é um poliéster produzido por síntese química a partir de ácido lático, obtido 

por fermentação bacteriana de amido extraído geralmente do milho (SOUZA et al., 2014). A 

produção deste polímero apresenta um potencial vantajoso pelo baixo consumo energético, 

associado ao baixo custo de produção. Em princípio, a principal aplicação do PLA residia no 

ramo de embalagens, contudo, no presente vem ganhando espaços em outros setores, como o 

inovador mercado de impressão 3D (MOLINA et al., 2018). Este biopolímero exibe alta 

resistência mecânica, características termoplásticas e biocompatibilidade. No entanto, a 

instabilidade térmica, o baixo alongamento na ruptura, as fracas propriedades de barreira ao 

vapor de água e a fragilidade do PLA limitam seu desempenho (KIAN et al., 2019), 

restringindo seu uso em setores que requerem esforço termomecânico do material. 

Para o PLA ser capaz de obter uma melhor estabilidade em ambientes que exigem 

uma maior permanência em temperaturas superiores a 200°C é necessária à adição de 

estabilizantes a sua composição. Paoli (2009) explica que o uso de aditivos estabilizantes em 

polímeros não é recente, pois a necessidade de estabilizar para prevenir o “envelhecimento” 

(degradação) é tão antiga quanto à descoberta destes materiais. A utilização de antioxidantes 
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naturais como estabilizante em polímeros é uma possibilidade de prover melhoria da 

estabilidade térmica do material e manter suas propriedades mecânicas. Dentre os resíduos 

agroindustriais, os resíduos vinícolas apresentam excelente potencial de desenvolvimento de 

produtos para a aditivação de polímeros biodegradáveis, devido à presença de polifenóis em 

sua fórmula (VALDÉS et al., 2014). Com base nesta premissa, é proposta a utilização de 

rejeitos da indústria de vinho e farinha de uva como artifício inibidor de degradação térmica 

do PLA. 

Desta maneira, no presente trabalho, foram processadas por extrusão e injeção 

aditivos de 1%, 2% e 5% em massa de farinha de uva e resíduos vinícolas na matriz 

polimérica do PLA. Os materiais e suas devidas misturas passaram por caracterização 

térmica, mecânica, morfológica e estrutural. Os resultados foram comparados com base nos 

percentuais de adição dos compósitos e com o número de processos que o material teve de 

passar. Desta maneira foi procurado compreender se os resíduos de uva poderão ser utilizados 

como compósitos benéficos nas propriedades térmicas e mecânicos do PLA. 

  

1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estudar os efeitos térmicos e mecânicos da aplicação de baixos percentuais de 

resíduo da indústria vinícola em poli (ácido lático). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a processabilidade da mistura de resíduo vinícola com PLA e farinha de uva com 

PLA por meio dos processos de extrusão e injeção; 

 Analisar a eficiência do resíduo vinícola e da farinha de uva como estabilizantes térmicos 

do poli(ácido lático) por meio de caracterização térmica. 

  Verificar por meio de ensaios mecânicos e estruturais a capacidade dos resíduos 

vinícolas e farinha de uva de servir como reforço mecânico ao PLA. 

 Observar o efeito do resíduo vinícola e farinha de uva na biodegradabilidade do 

poli(ácido lático).  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo são indicados os principais conceitos teóricos sobre o poli (ácido 

lático) e os rejeitos de uva. Abordando a obtenção, composição, propriedades, processamento 

e aplicação dos principais materiais. 

 

2.1 TERMINOLOGIA 

 

Devido a grande quantidade de termos e definições vagas sobre procedimento e 

biodegradação dos polímeros, foram criadas por órgãos de utilidades públicas, como ASTM, 

ISO e ABNT, definições para os principais termos. Através destas normas é possível 

compreender melhor algumas terminologias dadas ao polímero aqui estudado, tais como 

biopolímero, polímero biodegradável e polímero compostável. 

Desta maneira, a ABNT NBR 15448-1 (2008) define como biopolímeros os 

polímeros ou copolímeros produzidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis. E 

Pereira et al. (2013) sugere um complemento, especificando a matéria prima de biopolímeros 

em  milho, cana-de-açúcar, celulose, quitina, e outras. 

Polímeros biodegradáveis são definidos como polímeros nos quais a degradação 

resulta da ação de microorganismos de ocorrência natural como bactérias, fungos e algas, 

gerando CO2, CH4, componentes celulares e outros produtos, podendo ser consumidos em 

semanas ou meses sob condições favoráveis de biodegradação. Eles podem ser provenientes 

de fontes naturais renováveis como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, ou serem 

sintetizados por bactérias a partir de pequenas moléculas (BRITO et al., 2011). Homologando 

esta afirmação, a ABNT NBR 15448-2 (2008) especifica a ação de biodegradação em 

decomposição causada por atividade biológica de ocorrência natural por ação enzimática. 

A ABNT NBR 15448-2 (2008) define compostagem como a revalorização dos 

resíduos orgânicos via biodegradação aeróbia controlada, que visa a produção de composto 

orgânico. O resíduo não pode prejudicar ou impedir o crescimento de plantas em contato com 

o composto e acrescenta que para ser designada como organicamente recuperável 
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(compostável), a embalagem plástica deve ser biodegradável, conforme demonstrado em 

ensaios laboratoriais e com os requisitos fornecidos.  

Para Franchetti e Marconato (2006), compostagem é um processo que controla a 

decomposição biológica e transformação de materiais biodegradáveis em uma substância 

semelhante ao húmus chamado de composto: a decomposição do material biodegradável 

resulta na produção de dióxido de carbono, água, mineral e matéria orgânica estabilizada 

(adubo ou húmus). Desta forma, polímeros compostáveis são aqueles que sofrem 

biodegradação durante a compostagem para ceder CO2, água, compostos inorgânicos e 

biomassa a uma taxa consistente com outros materiais compostáveis conhecidos e não deixam 

resíduos visíveis, distinguíveis ou tóxicos. 

 

2.2 POLI (ÁCIDO LÁTICO) (PLA) 

 

O poli(ácido lático) (PLA) pertence à família dos poliésteres alifáticos. É um 

polímero termoplástico semicristalino, biocompatível, atóxico e biodegradável. Pode ser 

sintetizado a partir do ácido lático obtido a partir de fontes vegetais (amido de milho, trigo, 

batata, entre outros) (DECOL, 2015). Atualmente este biopolímero é produzido por uma série 

de indústrias a partir do amido. Na Figura 1 pode ser observado um esquema do processo de 

obtenção do PLA derivado do milho. 

 

Figura 1: Diagrama do processo de produção do PLA a partir do milho. 

 

Fonte: Autor (2018). 
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Como é possível observar na Figura 1, o início do processo de obtenção do PLA se 

dá a partir de sua fonte primária, o milho, que passa pela etapa de extração do seu amido. O 

amido removido passa então por processos químicos, tendo como produto final a dextrose 

bruta. A dextrose produzida passa então por um processo de fermentação, essa etapa serve 

para que ocorra a quebra das ligações químicas do polissacarídeo. Após o material ser 

fermentado, ele passa por uma fase de purificação para a separação do ácido lático. 

Para melhor descrição do processo é de interesse conciliar a Figura 1 com a Figura 2 

(na qual pode ser observado o esquema transformação química do ácido láctico em PLA). 

Desta maneira, para a polimerização do ácido láctico o material passa pelo processo direto de 

condensação, que envolve solventes sob alto vácuo, e em seguida é submetido ao método de 

remoção de água sob alta temperatura, ao completar essas etapas é dada a obtenção do lactato. 

Por fim, para finalizar este longo processo é feita a abertura do anel de lactato, no que resulta 

o poli (ácido lático) (RASAL; JANORKAR; HIRT, 2010). 

 

Figura 2: Esquema de reação química para produzir o PLA. 

 

Fonte: Adaptado de Rasal, Janorkar e Hirt (2010, p. 341). 

 

Em seu princípio, a implementação do PLA iniciou na área biomédica para 

aplicações em suturas cirúrgicas biocompatíveis, implantes, dispositivos de liberação 

controlada de fármacos, engenharia de tecidos orgânicos, aplicações ortopédicas, entre outros, 
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devido à sua capacidade de absorção e não toxicidade após degradação (BARBANTI; 

ZAVAGLIA, 2005). Com o avanço de novas tecnologias, o PLA passou a ser utilizado 

também no setor de fibras têxteis, embalagens e filmes para agricultura (DECOL, 2015). E 

por ser uma das principais matérias primas da indústria de impressão 3D, vem ganhando 

numerosos estudos com técnicas e métodos inovadores de impressão, como pode ser visto no 

trabalho de Colmenero et al. (2019) em que o PLA foi aplicado no método Fused Deposition 

Modeling (FDM) de impressão 3D. 

Atualmente, pesquisas avançadas vêm utilizando biomateriais, como no caso de 

Rapa et al. (2019), que estudam a possibilidade de misturar PLA, colágeno hidrolisado e prata 

para criação de drenos urinários antibacteriano. Há também o trabalho de Arpagaus (2019), 

que investiga a possibilidade de utilizar nanopartículas de PLA em spray, o objetivo do 

trabalho é melhorar a formulação dos ingredientes ativos do pó liberado no spray, 

promovendo boa biocompatibilidade. Essa tecnologia é utilizada para aplicação de 

medicamentos em pessoas que sofrem de doenças pulmonares como asma, tuberculose, 

câncer e infecções pulmonares. 

Esse destaque que o PLA vem recebendo no mercado mundial nos últimos anos 

deve-se ao fato de suas propriedades serem comparáveis as de polímeros à base de petróleo, 

como polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), policarbonato (PC) e polietileno 

tereftalato (PET) (HAMAD et al., 2018). A Tabela 1 apresenta a comparação de algumas das 

principais propriedades mecânicas e térmicas do PLA com o PE, PP e PS. 

 

Quadro 1: Propriedades mecânicas e térmicas do PLA. 

 

Fonte: Adaptado de Sin, Rahmat e Rahman (2012). 

 

A possibilidade de o PLA competir com esses polímeros não biodegradáveis é de 

grande relevância no ponto de vista ambiental. Porém, a substituição do PLA pelos materiais 

citados anteriormente não é tão simples assim. O PLA possui limitações térmicas, como a 

capacidade de trabalhar em temperaturas elevadas, e limitações mecânicas, por apresentar 

baixa tenacidade (PEREIRA; MORALES, 2014). Quando exposto a esforços térmicos e 
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mecânicos, o polímero pode apresentar indícios de degradação devido a possíveis quebras de 

ligações químicas (PAOLI, 2009). 

 

2.3 DEGRADAÇÃO DO PLA 

 

Por definição, degradação é qualquer reação química destrutiva dos polímeros que 

pode ser causada por agentes físicos ou por agentes químicos. A degradação causa uma 

modificação irreversível nas propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela 

deterioração progressiva destas propriedades, incluindo o aspecto visual (PAOLI, 2009). A 

degradação é o principio de diversas perdas de propriedade e resulta em limitações para 

alguns materiais, servindo de impulso para a busca de soluções nesta área. 

Segundo Mohanty, Misra e Drzal (2005), em ambientes de alta temperatura e alta 

umidade o PLA se degradará rapidamente e se desintegrará dentro de semanas a meses. Com 

esta afirmação e com o intuito de entender melhor os mecanismos de deterioração do material, 

serão abordados nesta seção os principais meios de degradação que o PLA está sujeito a 

sofrer: degradação térmica, hidrolítica e enzimática. 

 

2.3.1 Degradação Térmica 

 

A degradação térmica do PLA não ocorre através de mecanismos simples, ocorrendo 

uma série de mecanismos degradativos paralelos ao principal. Este meio de degradação 

ocorre, em especial, durante o processamento do PLA e geralmente está relacionada tanto 

com a temperatura do processo quanto ao tempo de permanência na extrusora e câmara 

quente (LIM; AURAS; RUBINO, 2008). 

De acordo com McNeill e Leiper (1984), a principal rota degradativa é uma reação 

de transesterificação, não radicalar, descrita na Figura 3 como reações Rota 1 ou Rota 2. 
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Figura 3: Mecanismos de degradação térmica do PLA. 
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Fonte: Adaptado de McNeill e Leiper (1984). 

 

 

O mesmo mecanismo pode, dependendo da intensidade de interação no estado de 

transição cíclico, produzir lactatos (cadeia polimérica com n = 0), oligômeros (cadeia 

polimérica com n ≥ 1) ou aldeído acético mais monóxido de carbono e água, exibidos na 

Figura 4. 

 

Figura 4: Mecanismo alternativo de degradação térmica do PLA. 
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Fonte: Adaptado de McNeill e Leiper (1984). 

 

Outro tipo de estado de transição cíclico, não considerado por McNeill e Leiper 

(1984), leva a formação de uma ligação dupla olefínica mais um grupo carboxílico, como 

mostra a Figura 5. O produto final da cis-eliminação é o ácido acrílico, porém oligômeros 
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podem também ser formados, possuindo uma dupla ligação e um grupo carboxílico com 

terminações. 

 

 

Figura 5: Possível mecanismo de degradação térmica do PLA. 
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Fonte: Adaptado de McNeill e Leiper (1984). 

 

 

 

2.3.2 Degradação Hidrolítica 

 

Assim como a maioria dos ésteres e poliésteres, o principal mecanismo de degradação 

do PLA ocorre através de hidrólise (SCOTT; GILEAD, 1995), demonstrado na Figura 6. A 

degradação hidrolítica é o mecanismo pela qual o PLA pode sofrer degradação química, 

sendo dependente de parâmetros como a atividade da água, temperatura, pH e tempo. 

 

Figura 6: Mecanismo de degradação hidrolítica do PLA. 
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A hidrólise ocorre na maioria dos poliésteres através da cisão das ligações ésteres, 

formando carbonila e hidroxila. O catalisador da reação pode ser ácido ou base, ocorrendo 

então o efeito chamado autocatalítico (JAHNO, 2005). Nesse estágio são gerados oligômeros 

solúveis em água, ocorrendo então um processo homogêneo, hidrolisando o PLA para o ácido 

lático. 

É interessante acrescentar que as regiões cristalinas hidrolisam muito mais lentamente 

do que as regiões amorfas e que a taxa de hidrólise é muito maior acima da temperatura de 

transição vítrea (Tg) do que abaixo (MOHANTY; MISRA; DRZAL, 2005). Estas 

informações explicam a desuniformidade na degradação do material e a diferença de tempo da 

degradação entre materiais em ambientes com temperaturas distintas. 

A hidrólise pode ser reduzida ou essencialmente eliminada com operações de 

secagem convencionais, onde a água é removida antes da fusão (TSUJI, 2002). Quando o 

PLA é exposto a um ambiente úmido após a secagem, a umidade é rapidamente absorvida no 

polímero até seu nível de equilíbrio de inchamento.  

 

2.3.3 Degradação Enzimática 

 

A biodegradação do PLA ocorre através da ação de micro-organismos naturais como 

bactérias, fungos e algas, tanto no solo quanto em meio aquoso. 

Para a biodegradação os grupos dominantes de micro-organismos e as vias de 

degradação são determinados pelas condições ambientais. Quando o O2 está disponível, os 

micro-organismos aeróbicos são os principais responsáveis pela destruição de materiais 

complexos, sendo a biomassa microbiana, CO2 e H2O os produtos finais. Em condições 

contrárias, os responsáveis pela deterioração do polímero são os micro-organismos 

anaeróbicos, gerando como subprodutos amônia (NH3) e ácido sulfídrico (H2S) (JAHNO, 

2005). 

A degradação enzimática do PLA foi investigada por Williams (1977), e este 

mostrou que a K proteinase causa a sua degradação hidrolítica. Esta degradação leva em 

média um ano, ocorre principalmente devido a ação de fluidos dos tecidos, e é muito 

influenciada pelo grau de cristalização, massa molar, estereometria do polímero e sua 

velocidade degradativa tende a variar quando ocorre in vivo ou in vitro (BARBANTI; 

ZAVAGLIA, 2005). 
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Devido à degradação enzimática o PLA completa seu ciclo de vida sustentável, que se 

inicia no cultivo do milho, passando por seu processo de síntese, conformação e uso. A 

trajetória de vida do biopolímero é finalizada com o descarte do artigo manufaturado de PLA 

e sua biodegradação, quando em contato com o solo, ar ou água. O ciclo se fecha quando 

estes produtos de degradação servem como produtos de subsistência do próprio milho. 

 

2.4 Rejeitos da Indústria Vinícola 

 

Em todo o mundo são geradas milhões de toneladas de resíduos provenientes de 

atividades agroindustriais. Alguns deles são reaproveitados como ração animal ou dispostos 

no campo como adubo. Entretanto, a maior parte não recebe o descarte adequado, causando 

danos ao meio ambiente (MELO et al., 2011). Para propiciar um fim correto e encontrar 

melhor meio de aproveitar este material, vem crescendo a ocorrência de estudos na área. 

A indústria vinícola gera volumes substanciais de resíduos orgânicos sólidos, os 

quais são subaproveitados ou descartados. Estima-se que 73 milhões de toneladas de uvas são 

produzidas mundialmente, das quais o bagaço de uva representa aproximadamente 20% do 

volume total (BENDER et al., 2016). Produtores e indústrias da área vinícola também 

enfrentam o problema de descarte da biomassa residual que, embora seja biodegradável, 

necessita de um tempo mínimo para ser mineralizada, constituindo-se numa fonte de 

poluentes ambientais (PROZIL et al., 2013). Dados da indústria mostram que para 100 L de 

vinho branco produzido geram-se 31,7 kg de resíduos, dos quais 20 kg são de bagaço 

(CATANEO et al., 2008), o que torna esse setor uma fonte promissora de substâncias 

bioativas naturais.  

Em essência, um cacho de uva é composto por uma parte lenhosa, que chamamos de 

engaço, e outra parte carnuda, os bagos. Cada bago é coberto por uma película de espessura 

variável e internamente é formado pela polpa e sementes. Bastos (2017) ainda detalha a 

composição de cada elemento contido no cacho de uva: 

 Engaço: Água (70% a 80%), matérias lenhosas (10% a 25%), tanino (2% a 3,5%) e 

matérias ácidas, minerais e nitrogenadas (4% a 7%); 

 Bago: Polpa (85% a 90%), películas (7% a 10%), sementes (2% a 5%) e água (75% a 

80%); 
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 Película: Tanino (1% a 2%), matérias ácidas, minerais e nitrogenadas (4% a 6%) e água 

(70% a 80%); 

 Polpa Madura: Açúcar (10% a 25%), ácidos orgânicos (0,5% a 1,5%), matérias ácidas, 

pépticas e nitrogenadas (4% a 7%), água (35% a 40%) e matérias gordurosas (10% a 

16%); 

 Semente: Tanino (7% a 8%), ácidos orgânicos (0,2% a 1%), matérias ácidas, pépticas e 

nitrogenadas (6% a 7%) e substâncias hidrocarbonadas (35%). 

 

O bagaço de uva é constituído principalmente de cascas, sementes e resíduos de 

polpa. Cascas e sementes vêm sendo utilizadas para obtenção de ingredientes funcionais, tais 

como antioxidantes naturais e suplementos alimentares. As cascas representam, em média, 

82% da massa seca do bagaço, contendo uma grande quantidade de compostos fenólicos, 

incluindo antocianinas, ácidos hidroxicinâmicos, catequinas e flavonóis. Além disso, 

apresentam teores significativos de fibra alimentar (65 a 80%), apresentando alto valor 

nutritivo (BENDER et al., 2016). 

 

2.4.1 Resíduos Vinícolas como Estabilizantes Térmicos  

 

Os compostos ativos mais comumente encontrados em uvas são as substâncias 

fenólicas, as quais são conhecidas como potentes antioxidantes e antagonistas naturais de 

patógenos. Bastos (2014) afirma que a Embrapa tem avaliado a capacidade antioxidante e a 

concentração de polifenóis das cascas de diferentes variedades de uvas para geração de um 

extrato rico em compostos bioativos de grande interesse comercial. Uma aplicação testada e 

aprovada é o uso de extrato de uva como agente inibidor de corrosão pela indústria 

metalúrgica, devido à sua alta capacidade antioxidante. 

Para evitar a degradação (estabilidade térmica) do PP durante o processo de extrusão, 

Forrester, Oliveira e Maques (2009) empregaram como solução a utilização de estabilizantes 

naturais para retardar a oxidação do polímero no decorrer do processo térmico. Já Rodolfo 

Junior e Mei (2007) descrevem que os antioxidantes fenólicos auxiliam na estabilidade 

térmica do policloreto de vinila (PVC) e, além disso, a mistura apresenta resultados favoráveis 

nas propriedades mecânicas do polímero.  

Em sua pesquisa Persico et al. (2012) utilizou substâncias fenólicas, similares aos 

encontrados na uva e no vinho, como estabilizadores térmicos e antioxidantes para o polímero 
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biodegradável polihidroxibutirato (PHB), alcançando efeitos tão bons quanto a de 

estabilizantes comercialmente disponíveis. 

Outro exemplo é o trabalho de Wang et al. (2007), que misturou PHB com 

antioxidante para a melhora na fragilidade e a estabilidade do fluxo de fusão, obtendo 

resultados favoráveis para propriedades mecânicas e aumentando a estabilidade térmica do 

PHB. 

Vale ressaltar que além de serem considerados uma fonte alternativa para a obtenção 

de antioxidantes naturais, os resíduos vinícolas são considerados completamente seguros em 

comparação com antioxidantes sintéticos como o butil-hidroxianisol (BHA) e o butil-

hidroxitolueno (BHT) (ARVANITOYANNIS; LADAS; MAVROMATIS, 2006), compostos 

hoje amplamente utilizados na indústria de alimentos e cosméticos com efeitos indesejáveis 

nas enzimas dos órgãos humanos. 

 

2.4.2 Antioxidantes Naturais Aplicados ao PLA 

 

A busca por melhorias das propriedades térmicas e mecânicas por meios 

antioxidantes naturais e em especial na uva já vem sendo estudado por outros autores, como 

no caso de Saccani et al. (2018), que estudou os efeitos da mistura de 5%, 10%, 15% e 20% 

de massa da uva branca no PLA. Entre os principais resultados os autores destacam que a 

partir de 10% de resíduo de vinho introduzidos no PLA, foi observado diminuição na 

absorção de água do material, apresentado avanço em 15% e estagnação em 20%. Além disso, 

suas propriedades mecânicas, módulo de elasticidade e resistência ao impacto, apresentam 

melhorias significativas. E em sua conclusão os autores afirmam que o material de 

enchimento não compromete a estabilidade térmica dos compósitos. 

A Gráfico 1 mostra uma comparação da curvas TG entre o PLA puro e resíduos de 

uva branca. Por meio das curvas, nota-se entre as temperaturas de 200 °C e 400 °C um 

comportamento termodegradativo abrupto do PLA em relação à degradação lenta do resíduo 

vinícola.   
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Gráfico 1: Comparação de curvas TG do PLA e do resíduo de uva. 

 

Fonte: Adaptado de Sacacani et al. (2018,  p. 5). 

 

A busca de antioxidantes naturais para aplicação em PLA não está limitado apenas a 

uva, em seus estudos Totaro et al. (2019), usaram um subproduto do torrão dos grãs de café, 

nomeado de pele prateada, com objetivo de establização térmica e diminuir a absorção de 

água do polimero. No resultado da pesquisa pode-se obter uma troca em relação às 

propriedades mecânicas, pois o valor do módulo de elasticidade é aumentado, enquanto a 

resistência à tração é progressivamente reduzida ao aumentar a quantidade de carga. A 

cristalização foi apenas ligeiramente prejudicada pela presença de pele prateada. 

Já Olejnik, Masek e Kiersnowski (2020) fez experimentos térmicos para descobrir os 

efeitos da adição de trans-chalcona, flavona e lignina em uma mistura de PLA com PHB. E 

chegou a conclusão que antioxidantes selecionados são capazes de melhorar as propriedades 

térmicas dos biopolímeros, inibindo sua oxidação e decomposição a temperaturas elevadas. 
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2.5 PROCESSOS 

 

Hoje, os principais métodos de conversão para o PLA são baseados no 

processamento de fusão. Essa abordagem envolve aquecer o polímero acima de seu ponto de 

fusão, moldá-lo nas formas desejadas e resfriar para estabilizar suas dimensões (LIM; 

AURAS; RUBINO, 2008).  O processamento de termoplásticos trata dos dois principais 

métodos de transformação: a extrusão e a injeção (MANRICH, 2005). Tais processos serão 

brevemente abordados nesta seção. 

 

2.5.1 Extrusão 

 

As máquinas de extrusão muitas vezes são complexas de operar, mas todo o processo 

é relativamente simples. O coração da máquina é o parafuso, ou eixo helicoidal. O parafuso é 

rotacionado por uma caixa de câmbio alimentado por um motor (MANRICH, 2005).  Esta 

caixa é colocada em um compartimento (barril) estreito e aquecido, o que ajuda a fornecer o 

atrito. Para Lim, Auras e Rubino (2008), a extrusão é a técnica mais importante para o 

processamento contínuo do PLA.  

Na extrusão, os grânulos do termoplástico são inseridos na extrusora através de um 

funil que está localizado na parte traseira do conjunto de barril e parafuso e os pelets caem no 

barril. Conforme o parafuso gira, arrasta lentamente os grânulos termoplásticos para frente. O 

calor do atrito do parafuso girando dentro do barril, juntamente com o aquecimento externo, 

derrete o plástico à medida que avança no barril (MANRICH, 2005). O plástico derretido é 

transportado através da seção transversal que dará forma ao extrudado. Na Figura 7 podem ser 

observados os principais elementos de uma extrusora. 
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Figura 7: Vista de corte de uma extrusora de rosca utilizada para o processamento de 

materiais poliméricos. 

Fonte: Adaptado de Britto (2015, pág. 103).  

Em seu trabalho, Britto (2015) explica que na seção de alimentação a rosca tem 

sulcos profundos, pois a intenção é apenas aquecer o material próximo a seu ponto de fusão e 

transportá-lo a próxima zona. Na seção de compressão existe uma diminuição progressiva dos 

sulcos de rosca, comprimindo o material contra a parede do cilindro, promovendo sua 

plastificação. Na seção de dosagem, os sulcos da rosca são continuamente rasos, fazendo com 

que exista uma mistura eficiente do material e a manutenção da vazão através da pressão 

gerada.  

Outro aspecto importante para o processamento do material é a razão l/d. Ela 

representa a relação entre o comprimento (l) do parafuso e seu diâmetro externo (d), 

determinando o tempo de cisalhamento e residência. Parafusos com maior relação l/d 

proporcionam maior aquecimento por cisalhamento, melhor mistura e maior tempo de 

permanência na extrusora (MANRICH, 2005), porém com uma maior chance de degradação.  

As resinas de PLA de grau comercial podem ser processadas tipicamente usando 

uma extrusora convencional equipada com um parafuso de propósito geral l/d de 24 a 30. Os 

mesmos parafusos extrusores utilizados no processamento de PET também são adequados 

para o processamento da resina de PLA (LIM; AURAS; RUBINO, 2008).   

Durante o processo de extrusão, Lim, Auras e Rubino (2008) explicam que a energia 

térmica combinada do aquecedor e do atrito entre o plástico e o parafuso e o tambor, fornece 

calor suficiente para elevar o PLA acima de seu ponto de fusão (170 a 180 °C) no momento 

em que chega ao final do barril. Para garantir que todas as fases cristalinas sejam fundidas e 
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para atingir uma viscosidade de fusão ideal para o processamento, o ponto de ajuste do 

aquecedor é normalmente definido entre 200 a 210 °C. 

 

2.5.2 Injeção 

 

A moldagem por injeção é o processo de conversão mais amplamente utilizado para 

produtos termoplásticos, especialmente para aqueles que são complexos e requerem alta 

precisão dimensional (LIM; AURAS; RUBINO, 2008). Embora considerado por alguns como 

um processo em lote, a moldagem por injeção é um processo semicontínuo. A Figura 8 ilustra 

uma unidade típica de processo de moldagem por injeção,  

 

Figura 8: Unidade típica de processo de moldagem por injeção. 

 

 

Fonte: Adaptado de STACK (2009). 

 

De modo básico, a injetora convencional é composta por um sistema de extrusão 

capaz de homogeneizar e injetar o polímero fundido, constituído de uma rosca acionada por 

sistemas mecânicos, elétricos, pneumáticos ou hidráulicos, um canhão que contém em seu 

interior a rosca recíproca, mantas elétricas capazes de aquecer o canhão e transmitir calor ao 

polímero (MANRICH, 2005). E no fim deste processo o polímero chega ao molde, que possui 

a capacidade de dar forma à massa polimérica, sendo essa injetada no interior do molde sob 
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alta pressão e com velocidade controlada. O mesmo molde é capaz de gerar o resfriamento do 

produto de forma adequada através de fluidos que circulam no seu interior e, finalmente, este 

possui um mecanismo capaz de executar a ejeção da peça acabada ao se abrir. 

Em seu artigo, Pereira e Morales (2014) afirmam que o PLA moldado por injeção 

pode apresentar-se quase totalmente amorfo devido à lenta cinética de cristalização deste 

material, o que resulta em peças frágeis e com baixa tenacidade. Os parâmetros de 

preenchimento, retenção e resfriamento que ocorrem durante a moldagem por injeção têm 

uma importante implicação na qualidade dos moldados por injeção, mas o ciclo de tempo é 

frequentemente minimizado para maximizar o rendimento da produção. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Nesse capítulo, constam informações sobre os materiais utilizados e as metodologias 

de processamento e caracterização dos materiais estudados. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Poli (ácido lático) 

 

Neste trabalho o PLA Ingeo 3251D (NatureWorks®, 2018), desenvolvido pela 

empresa NatureWorks, serviu de matriz para os experimentos. Este biopolímero foi projetado 

para aplicações de moldagem por injeção. A Tabela 2 apresenta as principais propriedades 

físicas e mecânicas do material. 

 

Tabela 1: Propriedades físicas e mecânicas do PLA Ingeo 3251D. 

 

Fonte: Adaptado do manual PLA Ingeo 3251D da NatureWorks® (2018). 

 

 

 

 

PLA

Propriedades Físicas

Densidade [g/cm³] 1,24

Viscosidade Relativa 2,5

Propriedades Térmicas

Temperatura de Fusão Cristalina [°C] 155-170

Temperatura de Transição Vítrea [°C] 55-60

Propriedades Mecânicas

Resistência à Tração [MPa] 62

Alongamento na Ruptura [%] 3,5
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3.1.2 Farinha de Uva e Rejeitos Vinícola 

 

A farinha de uva (FU) é originada da cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul, 

vendida com intuito de complemento nutritivo, sua fabricação sucede através da pulverização 

da casca e sementes secas. 

Os resíduos vinícolas branco (RVB) e tinto (RVT) foram providos da indústria do 

vinho da cidade de Antonio Prado, Rio Grande do Sul. Ambos os resíduos utilizados são 

detritos que sobraram dos processos de esmagamento e prensagem, possuindo em sua 

composição basicamente casca, sementes e engaço. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Secagem 

 

Todos os materiais utilizados foram secos em estufa de secagem e esterilização da 

empresa SOLAB, modelo SL-1000 de domínio do Laboratório de Caracterização de Materiais 

(LaCMa) da Universidade Feral de Santa Catarina (UFSC), Campus Joinville. Para 

desidratação dos resíduos vinícolas foi utilizada temperatura de 100 °C em um tempo médio 

de 6 horas.  

A fim de evitar a hidrólise do PLA durante o processamento, é importante ressaltar 

que todos os materiais foram secos a uma temperatura 70 °C e tempo mínimo de 2 horas, 

antes de passar pelos processos de injeção, extrusão e algumas caracterizações, como de 

granulometria e análises térmicas. 

 

3.2.2  Moagem 

 

Após a secagem os resíduos vinícolas foram moídos com o triturador TRF 70 da 

empresa Trapp, equipamento também de propriedade do LaCMa. A peneira utilizada foi a de 

menor malha do equipamento, com 0,8 mm de malha. 
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3.2.3 Granulometria 

 

Foram peneiradas 100 g de cada amostra de FU, RVB e RVT, durante 15 minutos 

com potência máxima de vibração do equipamento. O agitador eletromagnético utilizado foi 

1016-B da empresa Contenco. Também usou-se o conjunto de seis peneiras arredondadas de 

aço inox 304 da marca Bertel, que segue a norma ABNT 7217, com números de série 18, 35, 

50, 60, 80 e 100. Suas aberturas de malha respectivas estão na Tabela 3. A ordem do arranjo 

de empilhamento das peneiras segue o tamanho da abertura de malha, estando a bandeja de 

maior malha no topo da pilha e por consequência a de menor malha sempre mais abaixo, 

seguido do fundo. 

 

Tabela 2: Numeração de série de bandejas e suas aberturas de malha. 

 

Fonte: Adaptado de ABNT 7217. 

 

Ao fim de cada ciclo de agitação, as quantidades retidas em cada peneira foram 

pesadas e expressas em percentagens. 

 

3.2.4 Preparo das Misturas do Polímero com os Resíduos 

 

As misturas de poli (ácido lático) com a farinha e os resíduos vinícolas branco e tinto 

foram feitas por processo de mistura manual, em que os componentes eram pesados e 

colocados em suas devidas proporções num saco plástico e misturados por agitação manual e 

em seguida colocados na extrusora. Esse tipo de procedimento possui a desvantagem de não 

garantir a homogeneidade do produto, porém possui a vantagem de apresentar uma maior 

facilidade de operação. 

Para providenciar a correta proporção para os percentuais de 1%, 2% e 5% dos 

aditivos ao PLA, optou-se por trabalhar com a proporção de 1 kg, deste modo para ter PLA 

Série Abertura [mm]

18 1,00

35 0,50

50 0,30

60 0,25

80 0,18

100 0,15
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com adição de 1% de aditivo é preciso ter 990 g de PLA puro somado com 10 g de aditivo. A 

Tabela 4 mostra a distribuição dos materiais e suas devidas porcentagens em massa. 

 

Quadro 2: Proporção de material utilizado nas amostras. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

3.2.5 Processamento em Extrusora 

 

A extrusão dos materiais ocorreu na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Campus Joinville, utilizando uma extrusora dupla rosca Ax Plásticos com diâmetro 

de rosca de 40 mm, razão l/d de 40 e nove zonas de aquecimento. Ao passar pelo processo de 

extrusão o material saiu da máquina na forma de filamento, resfriado em água e direcionado a 

um picador de canais, que a uma velocidade de puxamento constante foi responsável pela 

granulação das composições extrudadas.  A velocidade utilizada na extrusão foi de 90 RPM e 

a Tabela 5 apresenta as temperaturas das zonas de aquecimento da extrusora, parâmetros 

utilizados durante o processamento do PLA puro e para o PLA com os percentuais 

apropriados de FU, RVT e RVB. 

 

Tabela 3: Temperaturas operação das zonas de aquecimento da extrusora. 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

 

 

Nomenclatura

Proporção em 

Massa de PLA 

[g]

Farinha 

de Uva 

[g]

Resíduo 

vinícola Tinto 

[g]

Resíduo 

Vinícola Branco             

[g]

Massa 

Total [g]

Percentual 

de Resíduo 

[%]

PLA puro 1000 - - - 1000 0

FU 1% 990 10 - - 1000 1

FU 2% 980 20 - - 1000 2

FU 5% 950 50 - - 1000 5

RVT 1% 990 - 10 - 1000 1

RVT 2% 980 - 20 - 1000 2

RVT 5% 950 - 50 - 1000 5

RVB 1% 990 - - 10 1000 1

RVB 2% 980 - - 20 1000 2

RVB 5% 950 - - 50 1000 5

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

Temperatura [°C] 156 180 180 185 182 184 187 193 190
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3.2.6 Processamento em Injetora 

 

Os materiais foram injetados na unidade norte do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Joinville.  Foi utilizado uma injetora ROMI EL 75, com molde de Corpo 

de Prova (CP) do tipo 5 da norma ASTM D638. As condições de injeção estão na Tabela 6. 

 

Quadro 3: Condições de injeção do PLA e suas misturas. 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2.7 Índice de Fluidez (MFI) 

 

As análises de índice de fluidez foram realizadas no Laboratório de Caracterização 

de Materiais (LaCMa) da Universidade Feral de Santa Catarina (UFSC),  seguindo a norma 

ASTM D1238 em um plastômero MI-3P com tempo de corte automático. Os materiais foram 

submetidos a uma temperatura de 180 °C, carga de 2160 gramas e tempo de corte de 20 s. Foi 

realizada uma sequência de três análises de MFI para cada amostra e retirada à média entre 

elas. 

 

3.2.8 Termogravimetria (TG) 

 

As termogravimetrias foram realizadas em um aparelho da marca TA Instruments, 

modelo TGA Q50, com aquecimento da temperatura ambiente até 700 °C em uma taxa de 10 

°C/min e atmosfera de nitrogênio. Com precisão de temperatura de +/- 0,1 °C e de percentual 

de massa de +/- 0,01 %. Os valores da temperatura inicial de degradação (      ), temperatura 

final de degradação (       ), pico de degradação, tempo inicial de degradação (      ), 

Pressão de Comutação [bar] 295

Pressão de Injeção [bar] 800

Tempo de Resfrimento [s] 24

Tempo Total de Ciclo [s] 43

Curso de Avanço de Extração [mm] 35

Curso de Dosagem [mm] 17

Temperatura do Molde [°C] 53

Z1 Z2 Z3 Z4

190 200 205 200Temperatura da Injetora [°C]
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tempo final de degradação (       ) e perdas percentuais de massa foram medidas por meio 

do programa TA Universal Analysis.  

A taxa de degradação térmica do material, foi calculada seguindo a Equação 1. 

 

                   
                                                  

                   
                       (1) 

 

A taxa de degradação é uma ferramenta utilizada neste trabalho para compreender a 

velocidade de degradação térmica do material. Para tal medida foi utilizado o percentual de 

massa perdida entre        e         sobre a diferença de tempo entre os dois pontos. O tempo 

está sendo multiplicado por 60 para a conversão de minutos em segundos, de tal modo que a 

unidade fique em percentual de massa perdida por segundo [%/s]. 

 

3.2.9 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As análises térmicas por DSC foram realizadas em dois equipamentos diferentes e 

cada equipamento com método e parâmetros distintos. Os materiais extrudados foram 

submetidos à análise pelo equipamento TA Instruments, modelo Q20 com precisão térmica de 

+/- 0,05 °C, pertencente a uma empresa da região de Joinville. As amostras foram submetidas 

a aquecimento de temperatura ambiente até 220 ºC, sob a taxa de 10 ºC/min. Os valores de 

temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de fusão (Tm) e temperatura de cristalização 

(Tc) foram medidas por meio do programa TA Universal Analysis.  

Já os materiais injetados foram analisados por meio do equipamento Netzsch, 

modelo DSC 200 F3 com precisão térmica de +/- 2 °C, de propriedade da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). Os testes foram realizados na seguinte sequência: um 

ciclo de aquecimento da temperatura de -10 °C até 210 °C com taxa de aquecimento de 10 

°C/min, seguido de um ciclo de resfriamento de 210 °C até -10°C, com taxa de resfriamento 

em torno de 80 °C/min seguido de um novo ciclo de aquecimento da temperatura de -10 °C 

até 210 °C com taxa de aquecimento de 10 °C/min. Os gráficos e valores principais foram 

obtidos através do programa Origin 9.0. 

Em ambos os casos foram calculados o grau de cristalinidade inicial (Xic) e total 

(Xfc) que estão representadas pela Equação 2 e Equação 3: 
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                                                                                                           (2) 

 

      
          

     
                                                                                                  (3) 

Onde ΔHm representa a entalpia endotérmica referente ao pico de fusão, ΔHc a 

entalpia exotérmica da cristalização a frio, Ѱ representa a correção da concentração do aditivo 

e ΔHo a entalpia teórica do PLA 100% cristalino que é assumida ser de 93,7 J/g (PEREIRA; 

MORALES, 2014). 

 

3.2.10 Espectro no Infravermelho (FTIR) 

 

As análises de Infravermelho foram em feitas uma empresa da região de Joinville e 

realizadas em um espectrofotômetro Spectrum 100 da marca Perkin Elmer por refletância 

total atenuada (ATR), no modo absorbância. Os espectros foram obtidos com 32 varreduras 

por amostra, em resolução de 2 cm
-1

 na faixa de 400 a 4000 cm
-1

. 

 

3.2.11 Tração 

 

O ensaio de tração foi realizado na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Campus Joinville, utilizando um aparelho da marca Oswaldo Filizola, modelo 

AME 5kN, com velocidade de 5 mm/min. Os ensaios foram realizados com CPs injetados 

seguindo norma ASTM D638. A Figura 9 e Tabela 7 apresentam as dimensões seguidas por 

norma. 

 

Figura 9: Indicação das dimensões principais do CP tipo V segundo ASTM D638. 
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Fonte: Adaptado de ASTM D638 (2014, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Valores dimensionais do CP tipo V. 

 

Fonte: Adaptado de ASTM D638 (2014, p. 4). 

 

3.2.12 Ensaio de Biodegradação 

 

O ensaio de biodegradação foi realizado através do teste de Sturm adaptado, baseado 

na norma ASTM D5209-92. Essa metodologia consiste em enterrar as amostras em composto 

orgânico ativo, avaliando a biodegradação através da perda de massa e nas modificações do 

aspecto visual. Foram enterradas 3 amostras de cada material. A cada um mês as amostras 

foram retirados do composto orgânico, limpadas com pincel, pesadas e realizada uma análise 

de seus aspectos visuais. 

Para a comparação entre amostras foi realizado o cálculo percentual da variação de 

massa do material utilizando a Equação 4: 

Tipo V Tolerância

W-Largura da seção estreita [mm] 3,18 ± 0,5

L- Comprimento da seção estreita [mm] 9,53 ± 0,5

WO- Largura total [mm] 9,53 + 3,18

LO-Comprimento total [mm] 63,5 no max

R-Raio do filete [mm] 12,7 ± 1

T-Espessura [mm] 3,2 ± 0,4
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 *100                                                                                                    (4) 

 

Onde    equivale à massa da amostra antes do ensaio e    a massa da amostra 

equivalente ao mês em que ela foi retirada, limpa e analisada. 

 

 

3.3 Qualidade dos Ensaios 

 

Para todos os ensaios presentes neste trabalho as amostras foram separadas e 

classificadas, relacionando-as pela finalidade do experimento com o intuito de obter 

resultados expressivos e satisfatórios. 

 

 

 

3.3.1  Classificação de Amostras 

 

Nos processos de extrusão e injeção foram produzidas centenas de amostras que 

foram divididas por seus percentuais de aditivos e pelo número de vezes processados. A 

Tabela 8 foi criada com a finalidade de esclarecer qual material foi utilizada em cada ensaio. 
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Quadro 4: Finalidade experimental de cada material. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

É interessante ressaltar que o PLA 1X é material puro que passou por apenas um 

processo (extrusão ou injeção). Desta forma, as caracterizações térmicas DSC, TG e FTIR 

foram realizadas com o PLA 1X extrudado, entendo que o mesmo material injetado passou 

por condições térmicas muito semelhantes ao injetado. 

Outro ponto a destacar é que todo PLA com a adição de FU, RVB e RVT injetado 

passou obrigatoriamente pelo processo de extrusão para mistura da matriz com as cargas 

estabilizantes. 

 

 

Processo Materiais Granulometria MFI DSC TG FTIR Tração Biodegradação

FU X X

RVB X X

RVT X X

PLA 0X X X X

PLA 1X X X X X

FU 1% X X X

FU 2% X X X

FU 5% X X X

RVB 1% X X X

RVB 2% X X X

RVB 5% X X X

RVT 1% X X X

RVT 2% X X X

RVT 5% X X X

PLA 1X X X

PLA 2X X X X X X

FU 1% X X X X X

FU 2% X X X X X

FU 5% X X X X X

RVT 1% X X X X X

RVT 2% X X X X X

RVT 5% X X X X X

RVB 1% X X X X X

RVB 2% X X X X X

RVB 5% X X X X X

Extrusão

Injeção

Não 

processado
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3.3.2  Separação de Amostras 

 

Na classificação das amostras foram utilizados dois métodos de seleção de materiais. 

Para FU, RVB e RVT, que se encontravam na forma de pó, e para o material extrudado, que 

estava na forma de grãos, foram retiradas porções aleatórios para análise. Sem ter a 

preocupação se o volume obtido vinha do fundo ou do topo do local armazenado, partindo do 

princípio que qualquer parte do volume possuía as mesmas características físicas e químicas.  

Já para o material injetado, os CPs foram injetados em duplas devido à capacidade do 

molde por ciclo e foram enumerados pela ordem que saíram do molde. Para cada dupla saída 

do molde foi considerado a mesmas características químicas, mas não físicas, pois nem 

sempre os dois CPs saiam do molde iguais, pelo fato do preenchimento de polímero das duas 

cavidades do molde nem sempre serem completados e quando o material era injetado do 

molde o CP ocasionalmente poderia sair torto. 

Para as amostras serem utilizadas no ensaio de tração foi observado se o formato e as 

medidas atendiam a ASTM D638 e se havia algum defeito visual como furos, impurezas, 

bolhas ou se possuía distorção. Além disso, foi dada atenção para a ordem de saída dos 

materiais da injetora, com intuito de evitar CPs do inicio do processo, que poderiam estar 

contaminados com outros materiais anteriormente passados pela injetora, e foram evitados 

também os CPs do final do processo, que poderiam já estar em processo de degradação 

térmica devido ao tempo prolongado de aquecimento, por estes motivos foi dado à preferência 

para CPs que estavam na posição intermediária da ordem do processo. 

Para ensaios de DSC, TG e FTIR foram utilizados pedaços do canal do molde. Já 

para o ensaio de degradação não houve rigorosa seleção, sendo escolhidas amostras com peso 

e tamanhos semelhantes.  

A quantidade de CPs flexionados e a enumeração escolhida para os ensaios de DSC, 

TG, FTIR, tração e biodegradação estão indicadas na Tabela 9. 
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Quadro 5: Tiragem e seleção de amostras por ensaio. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Quando necessário utilizar dois CPs do mesmo molde na mesma análise, foram 

nomeados com a enumeração do ciclo e as letras “a” e “b” para a diferenciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura Enumeração DSC TG FTIR Tração Biodegradação

PLA 1X 1-21 7 7 7 5, 6, 7, 9 e 10 5, 10 e 7

PLA 2X 1-36 7 7 7 17, 19, 21, 23 e 29 17, 23 e 29

FU 1% 1-15 7 7 7 5, 6, 7, 8, 9a, 9b e 10 5, 7 e 10

FU 2% 1-16 7 7 7 5, 6, 7, 8, 9 e 10 6, 8 e 10

FU 5% 1-16 7 7 7 5a, 5b, 6, 7, 8 e 9 5, 7 e 8

RVT 1% 1-25 8 8 8 5, 8, 9, 10, 12 e 14 8, 10 e 14

RVT 2% 1-14 9 9 9 4, 6, 7, 9a e 9b e 11 4, 6 e 11

RVT 5% 1-11 5 5 5 1,  2, 3, 4, 5, 6 e 10 2, 3 e 5

RVB 1% 1-15 7 7 7 5, 6, 7, 8, 9 e 10 9, 10a e 10b

RVB 2% 1-16 7 7 7 5, 6, 7, 8, 9 e 10 7, 9 e 10

RVB 5% 1-16 7 7 7 6, 7, 8, 10 e 11 6, 7 e 8
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 PROCESSOS 

 

4.1.1 Extrusão 

 

O poli (ácido lático) não apresentou dificuldade durante seu processamento em 

extrusão, desta forma foram utilizados os mesmos parâmetros para as adições de 1%, 2% e 

5% dos compósitos vinícolas que apresentaram bom comportamento. Durante o processo os 

materiais vinícolas exalavam um odor característico, que por sua vez não chegava a atrapalhar 

a equipe que estava trabalhando no processo. O filamento extrudado se mostrou contínuo 

durante todo o processo, não sendo necessária constante supervisão durante tracionamento e 

peletização. O material apresentou rigidez suficiente para a sua peletização, sem a 

necessidade de retirada da banheira para um maior enrijecimento. Tais características 

demonstram que estas misturas apresentam potencial para processamento em grande escala, 

sem grande necessidade de intervenção. 

Sobre os aspectos de pós-processamento, o PLA puro extrudado apresentou ser mais 

opaco, com pouco brilho em comparação a sua aparência antes de entrar na máquina. Já 

adição dos compósitos vinícolas, além de ceder a sua coloração ao material, dava um aspecto 

rugoso ao polímero que era intensificado com o aumento percentual dos aditivos.  

A aparência do PLA misturado com resíduo vinícola branco e tinto após extrusão é 

mostrada na Figura 10, onde é possível notar principalmente acentuação de tonalidade. 
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Figura 10: Misturas de resíduos vinícolas branco e tinto ao PLA. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

 

4.1.2 Injeção 

 

No processo de injeção os mesmos parâmetros utilizados para o PLA puro foram 

repetidos para as misturas do poli (ácido lático) com os compósitos vinícolas. Contudo, para 

os materiais aditivados foi necessário diminuir pressão de injeção da base, pois além de 

preencher as cavidades o polímero começou a vazar pela junção dos moldes, com os corpos 

de prova injetados começando a apresentar rebarbas. Tal fenômeno parece caracterizar uma 

plastificação no PLA, melhorando a sua fluidez. 

A Figura 11 apresenta os corpos de prova de PLA que passaram pelos processos de 

extrusão e injeção (PLA 2X), as amostras foram enfileiradas em ordem de saída da injetora, 

estando os pares de número 1 na ponta direita. 
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Figura 11: Copos de prova de PLA 2X injetados. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Por meio da Figura 11, é possível notar o tom amarelo se acentuando nos corpos de 

prova do polímero puro através dos ciclos de injeção. Assim, sugere-se que tal degradação 

possa ser resultante de um processo termodegradativo do PLA, sendo a intensidade de 

escurecimento proporcional ao grau de degradação. Isso pode ser explicado pelo tempo de 

retenção do material fundido dentro do barril da injetora até a sua injeção. Tempos 

demasiados nesta retenção podem ocasionar maior degradação térmica do PLA. 

 

4.2 GRANULOMETRIA 

 

O experimento foi executado com o intuito de determinar a composição 

granulométrica de agregados miúdos e graúdos dos fragmentos dos resíduos à base de uva e 

compreender a dispersão do material ao ser misturado com o polímero. 

Como descrito na metodologia o experimento foi realizado com sete bandejas, 

tratando-se de seis peneiras e um fundo. A Tabela 10 apresenta as bandejas em ordem de 

empilhamento, estando a peneira com abertura de 1 mm no topo e a peneira com abertura de 

malha de 0,15 mm na posição mais próxima do fundo, as seguintes colunas apresentam o 

percentual de fragmento retido dos materiais avaliados. A perda residual, apresentada na 

última linha da tabela, se trata do material perdido durante o processo, provavelmente preso 

nas paredes da bandeja ou no ambiente em forma de pó. 
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Tabela 5: Percentuais de FU, RVB e RV acumulados em cada bandeja. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Já o Gráfico 2 serve como uma ilustração comparativa do acúmulo em cada peneira, 

possibilitando a identificação da distribuição para cada material.  

 

Gráfico 2: Distribuição percentual de fragmentos de FU, RVB e RVT por bandeja. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Para o FU, percebe-se que o material teve seu maior percentual retido nas peneiras 

mais grossas, possuindo 72,14% do seu total nas bandejas 35 e 50. O RVB foi o elemento 

melhor distribuído entre as bandejas, estando em sua maior parte dividido entre as malhas de 

0,5 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,18 mm e fundo. No caso do RVT, houve pouco acúmulo nas 

duas primeiras peneiras e possuindo grande concentração nas quatro últimas bandejas. 

Abertura de 

malha [mm]
FU [%] RVB [%] RVT [%]

1,00 0,88 2,54 0,05

0,50 24,60 28,31 0,61

0,30 47,54 27,44 6,37

0,25 11,35 9,17 17,78

0,18 7,20 10,60 26,53

0,15 2,86 3,90 23,43

Fundo 3,82 17,21 23,93

Perda residual 1,75 0,83 1,31

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

1,00 

mm 

0,50 

mm 

0,30 

mm 

0,25 

mm 

0,18 

mm 

0,15 

mm 

Fundo 

FU 

RVB 

RVT 



49 

 

Ao manusear os fragmentos de FU, estes não aparentam ter agregados graúdos e 

aparentam ser constituídos de uma farinha homogênea. Ao final do ensaio foi observado que 

os fragmentos formavam uma espécie de aglutinação, criando bolotas, impossibilitando a 

passagem do material através de certos níveis. Com objetivo de retirar mais umidade do 

material e realizar novo ensaio, o FU foi seco com temperatura e tempo elevados, 

respectivamente 100 °C e 4 horas. Mas em seu segundo teste material apresentou o mesmo 

comportamento. 

Quanto a RVB e RVT, os materiais não apresentaram comportamento anômalo e 

apresentaram resultados compatíveis com sua aparência. A olho nu, o RVB mostra ter uma 

composição heterogenia. Concordando com os resultados obtidos pelos ensaios, RVT 

apresenta ser o material mais fino. 

 

4.3 Índice de Fluidez (MFI) 

 

O índice de fluidez foi realizado no PLA comercialmente puro e em todos os materiais 

que passaram pelo processo de extrusão. Os valores encontrados para cada material ensaiado 

são encontrados na Tabela 11, o Gráfico 3 foi criado para auxiliar a interpretação dos dados. 

Vale lembrar que todos os materiais foram secos antes da realização do experimento. 

 

Tabela 6: Resultados do índice de fluidez. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Material

PLA 0X 5,46 ±0,92

PLA 1X 5,34 ±0,58

1% FU 8,54 ±1,09

2% FU 8,61 ±1,19

5% FU 7,79 ±0,91

1% RVB 11,01 ±1,61

2% RVB 10,32 ±1,18

5% RVB 11,55 ±1,47

1% RVT 11,00 ±1,81

2% RVT 7,52 ±0,89

5% RVT 19,31 ±1,46

Índice de Fluidez (g/10min)
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Gráfico 3: Comparativo entre resultados do índice de fluidez. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Verifica-se inicialmente que o poli (ácido lático) puro sem aditivos (PLA0X) não 

apresenta mudança no seu índice de fluidez após extrusão (PLA1X), apresentando os mesmos 

um índice de fluidez em torno de 5 g/10min. Este resultado demonstra que a secagem do PLA 

foi eficiente, não havendo hidrólise significativa durante o processo de extrusão do PLA puro 

sem aditivos. Verificou-se ainda que ambos os PLAs extrudados sem nenhum aditivo (PLA 

0X e PLA 1X ) apresentam índice de fluidez inferior aos PLAs aditivados. 

Tal comportamento pode ser justificado pelo trabalho de Feng et al. (2018). Feng 

afirma que a presença de partículas pode modificar as características reológicas dos materiais, 

pois elas podem atuar como agentes nucleantes ou lubrificantes aumentando o índice de 

fluidez do polímero. Algumas partículas, tal como o talco, funcionam como agente nucleante 

em proporções menores, aumentando a fluidez, quando em proporções maiores podem 

promover o efeito contrário. Tal argumento descreve bem o comportamento que FU 

manifestou sobre matriz de PLA, apresentando baixa viscosidade quando adicionado em 

pequenas quantidades e aumentando a viscosidade quando a proporção é elevada a 5%. 

O tamanho da partícula, sua proporção e dissipação no material polimérico 

influenciam diretamente a viscosidade e fluidez do material. Partículas aglomeradas ou 

fragmentos maiores promovem maior fluidez, a má distribuição na matriz polimérica 

promoverá menor viscosidade do sistema (SILVA et al., 2013). Neste contexto, em RVB é 

possível observar estabilidade entre seus resultados de índice de fluidez. Este comportamento 
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possivelmente é explicado devido à variedade do tamanho de fragmentos que foi observado 

no ensaio granulométrico, provocando um equilíbrio na fluidez do material. 

Outro fator que pode favorecer a fluidez do material é o óleo contido na semente da 

uva. Em sua pesquisa, Xu e Qu (2009) constataram que com o aumento percentual de óleo de 

soja no PLA influenciou diretamente na fluidez do polímero. E explicou que o material 

adicionado se difundiu na matriz de PLA por penetração, desempenhando um papel 

importante na lubrificação eficaz entre a macromolécula de PLA. 

Ao analisar RVT é interessante lembrar que foi o material que apresentou maior 

quantidade de partículas pequenas no ensaio granulométrico e deveria possuir a melhor 

dispersão na matriz polimérica. Para 1% os resultados se assemelham aos de RVB, tornando-o 

aceitável. Já para RVT 2% o índice de fluidez começa a cair, o que é um comportamento 

esperado visto sua dispersão. Já para RVT 5% acredita-se que sua fluidez supere as demais 

devido a um acréscimo de óleo vindo das sementes de uva e por um fator aleatório este 

composto apresentou maior concentração nesta mistura.  

 

4.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As principais transições térmicas do poli(ácido lático) estão identificadas no perfil de 

curva do Gráfico 4, traçado pelo resultado do PLA puro.  Como pode ser observado no 

Apêndice A, todos os gráficos gerados apresentam perfis de curva com as mesmas 

características do PLA puro, com exceção do FU 5% extrudado que será discutido adiante. 
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Gráfico 4: Esquema da curva DSC do PLA puro extrudado. 

 

Fonte: Adaptado do programa TA Universal Analysis (2020). 

 

As principais transições térmicas do poli(ácido lático) são  a temperatura de transição 

vítrea (Tg), a temperatura de cristalização a frio (Tcc) e respectiva entalpia de cristalização 

(ΔHc), a temperatura de fusão (Tm) e a sua respectiva entalpia de fusão (ΔHm). Em contraste 

com o Gráfico 4, o Gráfico 5 mostras os valores encontrados para o PLA 1X em cada região 

indicada. 
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Gráfico 5: Principais transições térmicas do PLA 1X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O perfil de curva encontrado para o PLA estudado é semelhante ao encontrado nos 

trabalhos de Abdelwahabet al. (2012), Battegazzore, Bocchini e Frache (2011) e Pereira e 

Morales (2014). A Tabela 12 apresenta a comparação do PLA 1X, PLA 2X com os resultados 

das temperaturas de PLA puro encontrados na literatura. 

 

Quadro 6: Valores de PLA 1X e PLA 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Devido ao fato das amostras extrudadas e injetadas terem sido analisadas em 

equipamento diferentes, assim como os métodos e parâmetros empregados, os resultados não 

serão sobrepostos. Fazendo-se necessário a criação de dois conjuntos de análise, das amostras 

extrudadas e das amostras injetadas. 

Material Tg [°C] Tcc [°C] Tm [°C]

PLA Literatura 59-63 115-130 151-173

PLA 1X 63,37 115,13 152,91

PLA 2X 59,58 116,75 149,30
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4.4.1 Amostras Extrudadas 

 

É interessante ressaltar que as amostras aqui ensaiadas passaram apenas por um 

único ciclo de aquecimento, desta forma os resultados gráficos apresentam o comportamento 

do material após o processo de extrusão.  

Todos os valores de Tc, Tm, Tcc, ΔHm e ΔHc presentes na Tabela 13 foram retirados 

dos Gráficos A1 ao A10 do Apêndice A. E os valores do grau de cristalinidade inicial e total 

foram calculados a partir das Equações 1 e 2 indicadas no capítulo de Materiais e Métodos. 

Lembrando que a temperatura apresenta um erro de +/- 0,5 °C. 

 

Quadro 7: Principais resultados retirados das curvas DSC das amostras extrudadas. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao analisar os resultados atingidos pelas amostras aditivadas com FU, pode-se 

observar que houve uma leve tendência de redução da Tg e uma redução da Tcc proporcional a 

quantidade de FU. Este fenômeno implica em um possível fator plastificante da farinha de 

uva, resultando em um aumento na mobilidade das cadeias amorfas e justificaria tais 

resultados. Por outro lado, esta interação não interfere nas forças secundárias de cristalização, 

uma vez que o ponto de fusão permanece inalterado (LUCAS et al., 2001). 

A entalpia de cristalização a frio do FU 5% apresentou uma queda relevante, 

resultando em um grau de cristalinidade inicial próximo ao valor do grau de cristalinidade 

total do material. No Gráfico 6 é possível visualizar a diferença entre o perfil de curva do FU 

5% e as curvas de 1% e 2% de FU e PLA 1X. 

 

Material Tg [°C] Tm [°C] Tcc [°C] ΔHm [J/g] ΔHc [J/g] Xic [%] Xtc [%]

PLA 1X 63,37 152,91 115,13 23,63 15,43 8,75 25,22

FU 1% 62,22 152,33 111,46 23,83 18,71 5,52 25,69

FU 2% 62,25 153,03 106,01 22,71 18,12 5,00 24,73

FU 5% 62,69 152,97 102,15 22,51 1,57 23,52 25,28

RVB 1% 61,51 152,07 115,13 22,64 17,60 5,43 24,40

RVB 2% 60,23 153,30 118,16 24,80 16,59 8,94 27,01

RVB 5% 60,00 154,89 109,34 22,92 18,30 5,19 25,75

RVT 1% 59,86 151,72 121,03 23,36 15,05 8,96 25,18

RVT 2% 61,87 154,04 121,80 21,00 13,57 8,09 22,87

RVT 5% 59,69 153,76 102,56 25,44 19,44 6,74 28,58
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Gráfico 6: Comparações dos perfis curva dos percentuais de FU e PLA extrudados. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Acredita-se que o desaparecimento do pico de cristalização a frio do FU 5%, 

observado no Gráfico 6, é devido ao seu resfriamento pós-processo. Subsequente a extrusão, 

os polímeros passavam por uma seção com água para resfriamento, a cada ciclo de 

resfriamento do material a água elevava sua temperatura. Quando o PLA enriquecido com 5% 

FU passou pela extrusora, foi direcionado a um resfriamento com condição para maior 

cristalização, em vez de um choque de temperatura, as condições momentâneas da água 

proporcionaram um resfriamento gradual, cedendo tempo para cristalização do material. 

Para as composições com resíduo vinícola branco (RVB), verifica-se a não existência 

de um fator plastificante que altere a mobilidade das cadeias poliméricas, uma vez que a 

temperatura de transição vítrea (Tg) não apresenta significativas variações de temperatura. 

Qualquer tipo de influência nas ligações secundárias que possibilitam a cristalinidade do 

material também não é percebida uma vez que a sua temperatura de fusão (Tm) também não é 

alterada. Porém, é percebido no RVB um certo caráter nucleante para a mistura RVB 5% onde 

a cristalização do poli(ácido lático) é favorecida. Tal fenômeno é percebido através da 
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redução na temperatura de cristalização a frio do composto. O mesmo comportamento não é 

percebido para as misturas RVB 1% e RVB 2%.  Acredita-se que isto ocorre porque tais 

composições não possuíam quantidade suficiente de agentes de nucleação para que o efeito 

nucleante fosse percebido. 

Os efeitos das composições de resíduo vinícola tinto (RVT) são bem semelhantes aos 

de RVB, visto que não ocorrem significativas variações de Tg e Tm. As elevações percentuais 

do aditivo indicam ações nucleantes sobre polímero, RVT 5% registrou elevação dos valores 

da entalpia de fusão (ΔHm) e cristalização (ΔHc), resultando no maior grau de cristalinidade 

total (Xtc). 

 

4.4.2 Amostras Injetadas 

 

As amostras injetadas passaram mais variações térmicas no ensaio DSC, como 

descrito na metodologia, durante a análise das amostras os materiais passaram por um 

aquecimento preliminar, seguido por um resfriamento e em seguida aquecido novamente. Na 

Tabela 14 estão todos os resultados levantados para os materiais injetados, com erro de +/- 2 

°C, seus valores foram retirados dos Gráfico A11 ao A20 do Apêndice A. 

 

Quadro 8: Principais resultados retirados das curvas DSC das amostras injetadas, provenientes 

do segundo ciclo de aquecimento. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao analisar a Tabela 14 não foram observadas em nenhuma das misturas variações 

significativas em Tg e Tm. Já para Tcc nota-se um aumento dos valores em relação ao 

acréscimo do compósito. Um aumento na temperatura de cristalização indica uma redução na 

Material Tg [°C] Tm [°C] Tcc [°C] ΔHm [J/g] ΔHc [J/g] Xic [%] Xtc [%]

PLA 2X 60 149 117 12 12 0 13

FU 1% 59 152 117 14 12 3 15

FU 2% 59 150 117 14 11 3 15

FU 5% 58 149 119 14 11 4 16

RVB 1% 60 149 117 13 12 1 14

RVB 2% 59 149 117 13 11 3 14

RVB 5% 57 149 119 13 10 3 15

RVT 1% 59 149 117 12 11 1 13

RVT 2% 59 149 114 12 12 1 13

RVT 5% 57 149 124 16 9 8 18
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mobilidade das cadeias na fase amorfa, possivelmente devido à ocorrência da cristalização da 

fase amorfa durante o resfriamento (MOTHÉ et al., 2009).Os resultados de Tcc são refletidos 

ΔHc, que diminui de acordo com a adição do aditivo, indicando a dificuldade de cristalização 

do material nesta região de transição térmica.  

Em relação a entalpia de fusão e aos graus de cristalinidade inicial e final, apenas 

RVT 5% apresenta mudanças significativas, apresentando aumento no grau de cristalinidade 

da matriz de PLA. Este fato aponta mais uma vez que RVT 5% apresenta características 

nucleantes sobre PLA. Alguns autores como Day, Nawaby e Liao (2006), estudam as 

propriedades nucleantes de fragmentos no PLA, em que partículas promovem a formação 

cristalina no polímero, e assim, quando resfriado o material irá concentrar um maior 

percentual cristalino em sua estrutura. Este fato explica a elevação do grau de cristalinidade 

inicial (Xic) e total (Xtc) do material com a adição dos materiais aditivos, provando que os 

compósitos vinícolas possuem poder de aceleração nucleante sobre o PLA.  

 

4.5 Termogravimetria (TG)  

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a variação da massa da amostra 

(perda ou ganho) é determinada em função da temperatura ou tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma programação controlada de temperatura (CANEVAROLO, 2007). Essa 

técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa das 

substâncias, permitindo estabelecer as faixas de temperaturas das reações de desidratação, 

oxidação, combustão e decomposição. 

Por meio das curvas da TG é possível obter a derivada termogravimétrica (DTG). De 

acordo com Ionashiro (2004), o DTG indica o pico de degradação térmica do material e ajuda 

a identificar se há mais de uma reação de decomposição ocorrendo na curva de degradação 

térmica principal do material. 

Por meio deste ensaio é esperado compreender se existe influência dos aditivos de 

uva sobre a degradação térmica do PLA e entender como os ciclos de processamento podem 

afetar o material. Todos os gráficos analisados estão no Apêndice B com suas temperaturas 

principais destacadas. 
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4.5.1 PLA Puro e seus Processos 

 

As temperaturas principais retiradas dos gráficos TG de PLA puro e extrudados estão 

na Tabela 15. As temperaturas Tonset (início da perda de massa) e Tendset (fim da perda de 

massa) são obtidas pela intersecção das retas que tangem as 3 inclinações em destaque de 

cada gráfico. Está ação é precisamente calculada pelo programa utilizado, TA Universal 

Analysis. 

 

Quadro 9: Temperaturas principais do PLA 0X, 1X e 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Para complementar os resultados obtidos e obter melhor compreensão sobre o 

comportamento dos materiais ao ensaio térmico, o Gráfico 7 apresenta a sobreposição das 

curvas do PLA puro. 

 

Material
Tonset 

[°C]

Tendset 

[°C]

DTG 

[°C]

PLA 0X 351,00 386,62 375,39

PLA 1X 347,50 384,67 372,60

PLA 2X 347,57 383,61 370,78
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Gráfico 7: Sobreposição das curvas de PLA puro, variando massa e temperatura. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao confrontar os valores de temperatura da Tabela 15 e observar o comportamento 

dos perfis de curva do Gráfico 7, é notado que os processos de extrusão fazem com que o 

PLA comece a se degradar mais cedo, visto que as temperaturas observadas diminuem em 

relação ao número de processos sofridos pelo polímero. 

Segundo pesquisadores, verificou-se que após processamento ocorre a degradação 

térmica do PLA. Tal fenômeno consiste predominantemente em reações de cisão aleatória da 

cadeia principal e reação de despolimerização por descompactação. A reação de degradação 

aleatória envolve hidrólise, degradação oxidativa, eliminação cis, transesterificação 

intramolecular e intermolecular (AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012). Como 

consequência, ocorre uma redução indesejada da massa molar do polímero entre suas 

temperaturas de processamento (180 °C a 220 °C) e a consequente perda de propriedades.  

(SIGNORI; COLTELI; BRONCO, 2009). 

Na Tabela 16 são apresentados novos dados retirados dos gráficos, o tempo que o 

ensaio levou para chegar em Tonset e Tendset representados por tonset e tendset, a perda de massa 
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inicial, a perda de massa final ou residual, a perda de massa entre  Tonset e Tendset e por fim a 

taxa de degradação. 

 

Quadro 10: Perdas de massa e taxa de degradação do PLA 0X, 1X e 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao observar a baixa perda de massa inicial entre as amostras, é comprovada a baixa 

umidade dos materiais ensaiados, o que evita que a amostra sofra de maneira agressiva por 

degradação hidrolítica. Observando o principal evento de degradação, nota-se que há pouca 

variação de massa perdida entre as amostras, mas curiosamente a taxa de degradação indica 

que o material com maior número de processos apresenta menor velocidade de degradação. 

 

4.5.2 PLA Extrudado e Injetado e seus Aditivos 

 

Nesta seção será discutida a capacidade de estabilização térmica dos resíduos 

vinícolas sobre o PLA processados duas vezes. A Tabela 17 apresenta os principais valores de 

temperatura registrados durante o ensaio. 

 

 

Material
tonset 

[min]

tendset 

[min]

Perda de 

massa até 

200°C [%]

Massa 

resídual  

[%]

Perda de massa 

entre Tonset e 

Tendset [%]

Taxa de 

degradação 

[%/s]

PLA 0X 18,04 19,78 0,35 1,06 80,35 0,77

PLA 1X 17,82 19,65 0,29 0,88 78,71 0,72

PLA 2X 17,58 19,55 0,35 1,35 78,37 0,66
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Quadro 11: Temperaturas principais dos materiais extrudados e injetados. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao confrontar os resultados do PLA extrudado e injetado (PLA2X) com as misturas 

de PLA, é perceptível uma redução nos valores da Tonset e Tendset em comparação ao PLA 2X, 

demonstrando que a adição percentual dos resíduos diminuiu a temperatura do início e fim da 

degradação. Para as adições de FU percebe-se que os valores de Tonset e Tendset diminuem 

significativamente em relação aos resultados de PLA 2X, sendo esta redução proporcional a 

quantidade de farinha de uva. Tal fenômeno é mais significativo para as composições com 

uva tinta (FU e RVT) que aqueles encontrados para a composição de uva branca (RVB). 

Quanto as formas das curvas traçadas pelos materiais aditivados nota-se que o perfil 

de curva produzido no ensaio possui grande semelhança com o do PLA puro e as curvas de 

DTG apontam um único ponto de degradação,ficando entendido que a degradação do material 

vinícola não pode ser separada da degradação do PLA puro.  Saccani et al (2019), em suas 

medidas de termogravimetria, também não conseguiram diferenciar os  eventos térmicos  

degradativos do poli (ácido lático) e do resíduo vinícola para composições com até 20% de 

resíduo vinícola. Em seguida, a Tabela 18 apresenta resultados complementares ao ensaio, 

com as perdas de massa e a taxa de degradação térmica dos materiais injetados. 

 

Material
Tonset 

[°C]

Tendset 

[°C]

DTG 

[°C]

PLA 2X 347,57 383,61 370,78

FU 1% 327,92 368,8 355,52

FU 2% 328,37 369,39 355,35

FU 5% 315,67 355,89 343,51

RVB 1% 325,33 368,85 370,36

RVB 2% 321,74 363,86 363,97

RVB 5% 312,33 356,92 349,65

RVT 1% 341,27 382,42 353,26

RVT 2% 334,56 375,95 347,30

RVT 5% 318,68 361,39 344,51
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Quadro 12: Perdas de massa e taxa de degradação dos materiais injetados. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A partir da Tabela 18, é observado que embora as temperaturas de início e fim dos 

eventos térmicos de degradação (Tonset e Tendset) serem menores para as misturas de PLA em 

relação ao PLA2X, o mesmo não ocorre para as suas taxas de degradação.  A taxa de 

degradação diminui para as composições de PLA, sendo esta redução proporcional a 

quantidade de resíduos vinícolas nas amostras.  

O leve decaimento da taxa de degradação dos materiais pode ser melhor 

compreendido quando são observadas a diferença entre os pontos  onset e endset, pois quanto 

maior sua diferença mais leve será a inclinação da curva de degradação, desta forma 

resultando em taxa de degradação menores. Na Tabela 19 pode ser observada a variação de 

onset e enset para temperatura e tempo de cada material. 

 

 

Material
tonset 

[min]

tendset 

[min]

Perda de 

massa até 

200°C [%]

Massa 

resídual  

[%]

Perda de massa 

entre Tonset e 

Tendset [%]

Taxa de 

degradação 

[%/s]

PLA 2X 17,58 19,55 0,35 1,31 78,37 0,66

FU 1% 16,94 18,92 0,37 1,71 79,20 0,67

FU 2% 17,07 19,05 0,53 1,67 79,56 0,67

FU 5% 16,33 18,27 0,76 2,87 76,05 0,65

RVB 1% 17,71 19,74 0,67 1,21 77,38 0,64

RVB 2% 17,29 19,31 0,66 1,28 78,89 0,65

RVB 5% 16,66 18,72 0,92 1,91 76,61 0,62

RVT 1% 16,92 18,60 0,52 1,35 78,60 0,78

RVT 2% 16,61 18,65 0,63 1,30 77,12 0,63

RVT 5% 16,29 18,45 0,90 4,25 77,87 0,60
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Quadro 13: Variação de temperatura e tempo em onset e endset. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Através da Tabela 19, nota-se que os materiais aditivados suportam uma faixa maior 

de temperatura e tempo durante o evento térmico degradativo principal do ensaio de TG. Para 

fim de comparação direta, o Gráfico 8 apresenta a sobreposição de curva entre PLA 2X e 

RVB1%. 

 

Gráfico 8: Comparação entre as curvas de PLA 2X e RVB 1% em relação da variação de peso 

e temperatura. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Pela sobreposição de curvas feita na Tabela 19, é possível ver que o RVB inicia sua 

degradação antes do PLA e finalizam sua degradação em pontos bem próximos. Neste 

Material
Δ(Tendset-Tonset) 

[ºC]

Δ(tendset-tonset) 

[s]

PLA 2X 36,04 118,2

FU 1% 40,88 118,8

FU 2% 41,02 118,8

FU 5% 40,22 116,4

RVB 1% 41,15 121,8

RVB 2% 41,39 121,2

RVB 5% 42,71 123,6

RVT 1% 43,52 100,8

RVT 2% 42,12 122,4

RVT 5% 44,59 129,6
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sentindo, entende-se que apesar dos resíduos vinícolas proporcionarem queda nas 

temperaturas onset e endset, os mesmos contribuem para estabilidade térmica do material 

fornecendo taxas de degradação térmica mais lenta. 

O comportamento das curvas em relação à adição de aditivos condiz com resultados 

apresentados por Saccani et al (2018), que fez estudo semelhante. Em seu trabalho, 

proporções de 5% a 10% de resíduo vinícola no PLA apresentaram melhorias na taxa de 

degradação, enquanto proporções de 15% a 20% apresentaram apenas aumento nos pontos de 

Tonset e Tenset. 

No trabalho de Klemann (2017) foi observado que as amostras aditivadas ensaiadas 

em atmosfera de nitrogênio apresentam Tonset e Tenset elevadas em relação ao PLA puro, mas 

relevante agravamento na taxa de degradação do material. Já os mesmos materiais ensaiados 

em atmosfera ambiente apresentam leve decaimento em Tonset e Tenset e as taxas de degradação 

apresentam melhorias em relação com o aumento gradual de aditivos no PLA. 

 

4.6  Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Quase todos os compostos que tenham ligações covalentes, sejam orgânicos ou 

inorgânicos, absorvem várias frequências de radiação, a chamada radiação infravermelha 

corresponde à parte do espectro eletromagnético entre as regiões visíveis e das micro-ondas. 

A porção de maior utilidade para o químico orgânico está situada entre 4.000 e 400 cm
-1

 

(SILVERTEIN; BASSLER; MORRIL, 1979). Mesmo moléculas simples podem produzir 

espectros extremamente complexos, este ensaio se torna vantajoso quando comparado o 

espectro de um composto desconhecido com o de uma amostra conhecida. 

Todos os espectros estudados nesta seção com os valores de picos indicados estão 

disponíveis no Apêndice C. 

 

4.6.1 Espectros do PLA 

 
 

O Gráfico 9 apresenta uma comparação entre os espectros de PLA 0X, 1X e 2X, 

através dele é percebida pouca diferença entre os espectros de FTIR. Esta comparação mostra 

que a estrutura química do PLA não é modificada significativamente pelo número de 

processos que é o material é submetido. 
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Gráfico 9: Comparação dos espectros de PLA 0X, 1X e 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

Para complementar a apresentação dos resultados, na Tabela 20 são disponibilizados 

os valores dos principais picos, identificados no Gráfico 8 onde foram separados em 5 

regiões. 

 

Quadro 14: Valor de picos mais relevantes por região. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Comparando os resultados obtidos com os apresentados por Cuiffo et al. (2017) e 

Santana et al. (2018) é tido que os picos contidos na faixa de valores da Região 1 

correspondem ao estiramento -CH (grupo CH3). As bandas da Região 2 foram associadas ao 

estiramento carbonilo C=O do grupo -CO-O- do PLA. O intervalo observado na Região 3 está 

relacionado às vibrações de flexão CH3. Na Região 4 são encontrados espectros classificados 

como o estiramento C-O-C.  E por fim, a Região 5 apresenta uma bandas próximas de  867 

Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5

PLA 0X 2923,36 1747,11 1452,51; 1382,06 1180,54; 1128; 1080,39; 1043,27 868,66; 754,90

PLA 1X 2923,61 1747,33 1453,35; 1382,22 1180,93; 1127,96; 1082,04; 1042,36 868,21; 755,07

PLA 2X 2924,48 1747,51 1453,55; 1382,29 1180,86; 1127,62;  1082,52; 1042,95 867,48; 755,80

Número de onda [cm¯¹]
Material



66 

 

cm
-1

 que equivale à vibração C-COO, e os picos contidos no intervalo entre 733 e 756  cm
-1

 

estão associados às vibrações esqueléticas dos grupos metileno. 

 

4.6.2 Espectros dos Compósitos da Uva 

 

O Gráfico 10 e a Tabela 21 apresentam respectivamente o comportamento dos 

espectros de FU, RVT e RVB e os valores de picos principais.  

 

Gráfico 10: Comparação dos espectros de FU, RVT e RVB. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Quadro 15: Valor dos picos mais relevantes em FU, RVT e RVB. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao comparar os resultados da Tabela 21 com outros trabalhos relacionados é 

conclusivo que o pico presente na Região 1, com valor próximo de 3321 cm
-1

 característico 

dos modos de alongamento simétrico e assimétrico da ligação O-H. O formato abaloado em 

Região 1 Região 2 Região 3 Região 4

FU 3321,8  3922,50; 2852,80 1741,65; 1610,04 1032,24

RVT 3314,13 2920,54 1614,53 1029,36

RVB 3321,67 2919,8 1601,87 1030.05

Material
Número de onda [cm¯¹]
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RVT indica a contribuição majoritária da molécula de água (H2O), que aparece teoricamente 

em 3500 cm
-1

. Já os picos encontrados em FU e RVB indicam deformação axial de ligações 

estruturais O-H, geralmente encontradas na banda de 3300 cm
-1

  (SILVERTEIN; BASSLER; 

MORRIL, 1979). 

Para Região 2, há dois picos com valores médios de 2920 e 1850 cm
-1

  atribuídos ao 

alongamento das ligações C-H presentes em sistemas saturados, Gowman et al. (2019) atribui 

esta absorção a componentes da lignina..  

Na Região 3 é destacado os picos 1740 e 1610 cm
-1

, estes valores estão ligados ao 

estiramento C=O pertence aos ácidos carboxílicos que estão relacionados à composição de 

lipídios na uva (ANDRADE, 2014).  

Já na Região 4, os picos na faixa de 1200 cm
-1

 a 800 cm
-1

 foram provenientes das 

vibrações entre C-O nos componentes solúveis em água da uva (DIAS, 2018). Além disso, o 

pico de 1030 cm
-1

 pode ser resultado das vibrações de celulose. 

 

4.6.3 Espectros do PLA Aditivado 

 

Para detectar qualquer reação que possa ter ocorrido entre a matriz polimérica e os 

compósitos de uva, os espectros foram separados em seus grupos de ciclo de processos, 

sobrepostos e comparados seus picos. A primeira característica notável entre todos os 

espectros é a semelhança com os espectros de PLA puro: quando os resultados são 

confrontados não há evidencias de modificação nas moléculas do PLA com adição de FU, 

RVB e RVT. Estas modificações podem ser identificadas através da interação química entre 

as moléculas e verificadas nos espectros por meio de mudanças no tamanho de picos ou das 

bandas emitidas pela vibração das moléculas, bem como modificações nos seus respectivos 

formatos. 

A principal análise com os materiais aditivados foi a procura de mudanças nos picos 

principais dos espectros, foi observado se algum pico ganhava modificação gradual conforme 

o percentual de resíduo era aumentado. A realidade é que esse comportamento não ocorreu 

para nenhuma região. 

Segundo Chen at. (2003) grupos OH fenólicos, presentes na uva, seriam capazes de 

atuar como doadores de prótons, impossibilitando a cisão da cadeia polimérica, pela ação da 

transesterificação e degradação hidrolítica. Teoricamente,esta interação seria perceptível pela 

técnica de FTIR, pois a interação dos grupos fenóis com as carbonilas do poli(ácido lático) 
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possivelmente modificariam a frequência ou intensidade desta banda. Como estas 

modificações não foram percebidas, teoriza-se que a quantidade de polifenóis poderia ser 

baixa o suficiente para ser detectada ou esta interação simplesmente não ocorreu. 

 

4.7 ENSAIO MECÂNICO DE TRAÇÃO 

 

Entre os diversos tipos de ensaio disponíveis para a avaliação das propriedades 

mecânicas dos materiais, o mais amplamente utilizado é o ensaio mecânico de tração, por ser 

um tipo de ensaio relativamente simples e de realização rápida (GARCIA; SPIM; SANTOS, 

1999). Este ensaio fornece informações importantes e primordiais para o projeto e a 

fabricação de peças e componentes. 

A média dos valores de módulo de elasticidade, tensão máxima, deformação em 

tensão máxima, tensão de ruptura e deformação até ruptura de cada material ensaiado e o 

respectivo desvio padrão estão apresentados na Tabela 22. 

 

Quadro 16: Resultados do ensaio de tração. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

É relevante lembrar que todos os materiais aditivados aplicados neste ensaio 

passaram pelos processos de extrusão e injeção, com exceção do PLA 1X que passou apenas 

pelo processo de injeção. Sabendo deste fato, é interessante iniciar observando os resultados 

do módulo de elasticidade e compará-los de maneira mais direto por meio do Gráfico 11. 

 

Material

PLA 1X 110,72 ±21,15 46,43 ±6,48 21,13 ±1,92 38,93 ±10,53 28,75 ±6,04

PLA 2X 161,83 ±34,23 39,87 ±0,57 15,33 ±0,67 39,87 ±0,57 15,33 ±0,67

FU 1% 143,12 ±22,23 46,29 ±3,04 17,10 ±1,50 44,79 ±1,74 18,46 ±2,08

FU 2% 141,88 ±20,02 45,66 ±1,38 18,10 ±1,42 43,94 ±1,40 19,30 ±1,04

FU 5% 154,75 ±22,80 39,98 ±0,74 14,68 ±1,73 36,57 ±0,69 17,62 ±2,28

RVB 1% 140,60 ±27,64 48,63 ±1,43 17,85 ±1,38 46,18 ±1,45 19,84 ±2,07

RVB 2% 140,01 ±19,05 46,36 ±0,27 18,17 ±1,71 44,16 ±1,81 20,20 ±3,17

RVB 5% 155,06 ±49,34 38,05 ±6,87 14,18 ±1,58 35,43 ±8,13 14,88 ±1,96

RVT 1% 136,44 ±29,51 37,06 ±4,95 15,41 ±1,66 37,06 ±4,95 15,41 ±1,66

RVT 2% 139,26 ±21,57 46,16 ±1,30 17,51 ±1,62 42,95 ±1,65 20,46 ±0,43

RVT 5% 164,58 ±19,45 43,81 ±1,51 15,95 ±1,01 40,54 ±0,63 18,00 ±0,35

Módulo de 

elasticidade 

[MPa]

Deformação em 

Tensão máxima 

[%]

Tensão de 

Ruptura [MPa]

Deformação até 

Ruptura [%]

Tensão máxima 

[MPa]
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Gráfico 11: Comparação do módulo de elasticidade. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Através do gráfico, é possível ver que o PLA 2X apresenta grandes perdas desta 

propriedade em relação ao PLA 1X, apresentando menor resistência a deformação elástica. 

Mas também é pode-se observar um aumento gradual da rigidez do PLA com a adição 

percentual dos compósitos, com a adição de 5% em RVT superando o valor obtido do PLA 

1X. 

Já os valores de tensão máxima e tensão de ruptura são comparados nos Gráficos 12 

e 13. 
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Gráfico 12: Comparação dos valores de tensão máxima. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Gráfico 13: Comparação dos valores da tensão de ruptura. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Em relação as tensões calculadas para cada material, pode-se observar que os valores 

de tensão máxima e de ruptura do PLA 2X apresentam os mesmos valores, fato que se repete 

com valores de deformação do material, este desempenho indica que o PLA 2X não obteve 

deformação plástica, tal indicio aponta que o material possuí comportamento frágil. 

No caso das adições percentuais de massa de FU e RVB na matriz de PLA resultados 

com comportamento bem semelhantes, havendo perca de resistência nos casos de deformação 
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máxima e de ruptura, assim apresentado redução gradual nas deformações em tenção máxima 

e de ruptura proporcional a adição dos compósitos. 

Para as adições de RVB percebe-se aumento de 1% para 2% e uma pequena queda 

em 5% nos valores de tensão máxima e de Ruptura, apresentando semelhança no 

comportamento de deformação em ambos pontos de tensão. Este comportamento se reflete a 

estudos como de Haafiz et al. (2013) e Chieng et al. (2014) que usam óleos vegetais em PLA 

como  agente plastificante. 

Desta forma, semelhante ao que houve com o índice de fluidez, pode-se deduzir que 

os óleos contidos nas sementes de uva branca podem estar exercendo influencia sobre a 

matriz de PLA. E ao notar os resultados obtidos pode-se concluir que uma adição próxima de 

2% de RVB é a ideal para que o compósito contribua para as propriedade mecânicas do 

material, visto que este foi o valor com o maiores resultados. 

 

 

4.7.1 Comparação de curvas 

 

Para compreender melhor o comportamento mecânico dos materiais estudados, ainda 

é interessante fazer uma comparação de suas curvas. Iniciando com PLA 1X e PLA 2X, que 

se tem o intuito de entender se o número de processos afetam as propriedades mecânicas do 

biopolímero. Para isso foram separados perfis de curvas das amostras com melhor resultado 

de tensão máxima dos dois materiais e postos em confronto no Gráfico 11. 

 

Gráfico 14: Comparação de resistência à tração do PLA 1X e PLA 2X. 
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Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao comparar os resultados da Tabela 22 e as curvas do Gráfico 11, é visível a perda 

de propriedades mecânicas do PLA 2X em relação ao PLA 1X, principalmente quando 

comparados resultados de tensão máxima e as deformações. Quanto ao módulo de 

elasticidade, Garcia, Spim e Santos (1999) explicam que esta propriedade está relacionada 

com a rigidez do material, cruzando este fato com os resultados obtidos é possível afirmar que 

o PLA 2X é o material mais rígido. Como a rigidez está diretamente associada à fragilidade, 

verifica-se também que o PLA2X é mais frágil, quase não apresentando deformação plástica. 

Tal fenômeno pode ser explicado devido à quebra de ligações durante o processamento, o que 

aumenta a rigidez e fragilidade do material (AL-ITRY; LAMNAWAR; MAAZOUZ, 2012). 

O Gráfico 12 exibe uma comparação direta entre as amostras que apresentaram 

maior tensão máxima de PLA 2X, 1%FU, 2%FU e 5%FU. Com o auxílio das informações da 

Tabela 21. Tal comparação possui a intenção de verificar a efetividade do aditivo e qual 

composição foi mais efetiva para esta estabilização. 
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Gráfico 15: Gráficos de resistência à tração de 1%, 2% e 5% de FU e do PLA 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O Gráfico 12 expõe como a FU intervém de maneira positiva no PLA, ajudando a 

manter suas propriedades mecânicas. Observando os perfis de curvas desenhados pelo ensaio 

mecânico de tração, pode-se observar inicialmente que a adição de FU 1% obteve maior 

resistência à tração entre os quatro materiais.  FU 2% obteve a maior deformação, o que 

condiz bem com sua rigidez, a Tabela 22 apresenta a adição de 2% como o material menos 

rígido. Enquanto o FU 5% foi o material aditivado que apresentou comportamento mecânico 

mais semelhante com PLA 2X, mostrando-se o material mais frágil entre os percentuais de 

FU. 

O Gráfico 13 apresenta uma comparação direta entre as amostras que apresentaram 

maior tensão máxima de PLA 2X, 1%RVB, 2%RVB e 5%RVB. Com o auxilio das 

informações da Tabela 22. Tal comparação possui a intenção de verificar a efetividade do 

aditivo e qual composição foi mais efetiva para está estabilização. 
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Gráfico 16: Gráficos de resistência à tração de 1%, 2% e 5% de RVB e do PLA 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Para RVB também são observadas a conservação das propriedades mecânicas em 

comparação ao PLA 2X. No caso deste aditivo, a performance máxima é alcançada com a 

adição de 1%. A redução dos resultados é visível com o aumento do aditivo no polímero, 

desta forma, o percentual de 5% apresenta o pior desempenho. Em seu estudo, Qian et al 

(2017) mostrou que adição excessivas de partículas de celulose de bambu causaram uma 

aglomeração no poli (ácido lático) que impediu a formação de redes de reticulação das 

cadeias moleculares no polímero, ocasionando a fragilidade do material. Desta maneira, é 

entendido que o acréscimo proporcional do aditivo começa afetar o desempenho mecânico do 

PLA. 

O Gráfico 14 apresenta uma comparação direta entre as amostras que apresentaram 

maior tensão máxima de PLA 2X, 1%RVT, 2%RVT e 5%RVT. Com o auxilio das 

informações da Tabela 22. Tal comparação possui a intenção de verificar a efetividade do 

aditivo e qual composição foi mais efetiva para esta estabilização. 
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Gráfico 17: Gráficos de resistência à tração de 1%, 2% e 5% de RVT e do PLA 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

As adições de RVT também apresentaram resultados superiores aos do PLA 2X. A 

adição de 2% apresenta o melhor desempenho, apresentando maior valor de tensão máxima, 

menor módulo de elasticidade e consequentemente a maior deformação. Já RVT 1% 

apresentou baixos resultados de resistência e grande fragilidade em todas suas amostras. E 

RVT 5% apresentou a maior rigidez entre todos os materiais ensaiados e baixa deformação. 

No Gráfico 15, estão os perfis de curvas que apresentaram melhor desempenho entre 

os FUs, RVBs e RVTs. As curvas foram colocadas sobrepostas com PLA 1X e PLA 2X para 

compreender os efeitos estabilizantes dos resíduos vinícolas sobre as características 

mecânicas do poli (ácido lático). 
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Gráfico 18: Principais curvas do ensaio de tração. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Verifica-se através do Gráfico 15 a evidente eficiência dos estabilizantes térmicos em 

relação ao PLA processado 2X, indicando que existe algum fenômeno de estabilização 

durante os processos térmicos. É notório que o PLA 1X possui melhores propriedades, pois 

apesar de seus efeitos positivos os estabilizantes não conseguem manter 100% das 

propriedades mecânicas dos materiais. 

Apesar das proporções de 5% de compostos vinícolas apresentarem resultados 

melhores do que os atingidos com PLA 2X, esta porcentagem começa a fornecer indícios de 

resultados insatisfatórios para as propriedades mecânicas, deixando de favorecer o material. 

Quando Koutsomitopoulou et al. (2014) e Shumigin et al. (1970) adicionaram, 

respectivamente, farinha de casca de azeitona e celulose a matriz de PLA, notaram que as 

adições superiores a 5% tornavam o PLA mais rígido. Segundo esses autores, o aumento do 

módulo de elasticidade destes compósitos em comparação com o polímero puro pode estar 

associado às restrições de mobilidade e deformabilidade das macromoléculas impostas pela 

presença de partículas. 

Tais resultados são similares a Saccani (2018) e Klemann (2017) que verificaram 

melhorias mecânicas em baixos percentuais de adição de compósitos vinícolas, mas em 

adições superiores ou iguais a 5% o material apresenta maior fragilidade e aspecto 

quebradiço. 
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4.8 BIODEGRADAÇÃO 

 

Uma das características mais significativas do PLA reside em sua biodegradabilidade 

onde muitas revisões e artigos dão destaques a esta característica, é vista como a maior 

vantagem da utilização do material e apontada como o ponto final do ciclo de vida dos 

biopolímeros. A principal questão deste capítulo é saber se os compósitos FU, RVB e RVT 

possuem algum efeito na biodegradação deste biopolímero. 

O ensaio de biodegradação tem uma previsão de duração de no mínimo um ano. 

Porém, até a finalização deste texto foram transcorridos aproximadamente seis meses de 

ensaios, ou seja, é possível verificar um comportamento inicial da biodegradação do 

poli(ácido lático) e suas composições. 

As amostras preliminarmente pesadas, possuíam massa média de 2000 mg. O 

Gráfico 16 expõe o percentual de ganho e perda de massa do PLA 1X e PLA 2X. 

 

 

Gráfico 19: Biodegradação do PLA 1X e 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Ao analisar o comportamento das barras de ganho percentual de massa, inicialmente 

é constatado um comportamento similar entre os materiais. No primeiro e segundo mês é 

observada certa estabilidade na massa dos biopolímeros, mas logo no terceiro mês ocorre um 

aumento de massa avaliado em 10%. A perda de massa é iniciada no quarto mês e observada 
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também no quinto mês. A partir do sexto mês as amostras continuam a perder massa e já 

passam a apresentar massa menor do que a primeira pesagem. 

O acompanhamento da biodegradação do PLA misturado aos compósitos vinícolas 

está representado nos Gráficos 17, 18 e 19, respectivos às adições percentuais de FU, RVB e 

RVT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Acompanhamento da biodegradação dos percentuais de FU. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 21: Biodegradação dos percentuais de RVB. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 22: Biodegradação dos percentuais de RVT. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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massa no terceiro mês, com subsequente perda de massa nos três meses seguintes e no sexto 

mês o percentual de massa perdida passa a ser negativo em relação à primeira pesagem. 

Já RVB apresenta até o quinto mês desempenho condizente com os demais materiais. 

Mas no sexto mês a degradação do material apresenta desaceleração e este comportamento 

aparenta ser agravado conforme o aumento percentual de resíduo introduzido no polímero. 

Este problema de decomposição de RVB pode ser explicado por ação bactericida existente em 

alguns agentes fenólicos contidos na uva, como a catequina, quercetina e ácido gálico 

(VAQUERO; ALBERTO; NADRA, 2007). Em específico o ácido gálico, presente na 

semente da uva, estudos como Baydar, Özkan e Sağdiç (2004) e Baydar et al.  (2006) indicam 

que sua concentração afeta diretamente colônias microbianas anaeróbicas e aeróbicas. 

Quanto ao ganho inicial de massa das amostras, Shuklov et al. (2018) explica que 

este efeito deve-se a retenção de umidade do material e a aproximação bacteriana em torno 

das amostras. 

Dado o comportamento observado das amostras até o momento, o Gráfico 20 

apresenta o desempenho médio da biodegradação do material estudado. 

 

Gráfico 23: Representação da curva tendência do ensaio. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

A principal característica observada até o momento no ensaio de biodegradação do 

PLA é uma curva inicialmente ascendente de ganho de massa com pico gerado no terceiro 

mês, apresentando perda de massa a partir do quarto mês e registrando valor da massa menor 

que o inicial do experimento a partir do sexto mês. Ao extrapolar os dados obtidos e 

considerando que a velocidade de degradação a partir do terceiro mês será constante, é 
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previsto através de uma linha de tendência que o material levará aproximadamente mais 2 

anos para biodegradação total. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Por meio das analises realizadas nota-se efeitos positivos na adição percentual 

mássica dos resíduos vinícolas e farinha de uva na matriz do PLA. Por meio dos ensaios de 

granulométrica e índice de fluidez, pode-se compreender a dispersão dos aditivos e sua 

influência nos aspectos reológicos do PLA, como no caso de RVT 5% que julga-se apresentar 

maior viscosidade quando aquecido devido ao óleo presente na semente da uva. Todas 

características observadas poderão observar na prática durante os processo de extrusão e 

injeção. 

As análises realizadas em DSC indicam poucas intervenções térmicas dos 

compósitos vinícolas sobre o PLA, mas como no caso do RVT 5% foram observadas 

modificações nos valores de temperatura de cristalização a frio (Tcc), entalpia de cristalização 

(ΔHc), entalpia de fusão (ΔHm), grau de cristalinidade inicial (Xic) e grau de cristalinidade 

total (Xfc) que apontam indícios de caráter nucleante do material aditivo sobre o PLA, 

promovendo maior percentual de estruturas cristalinas no material. 

No caso de TG não foram também comprovadas grandes intervenções térmicas dos 

aditivos sobre o PLA, mas o resultados mostram que apesar das temperaturas iniciais de 

degradação (Tonset) serem menores que a do polímero puro, ocasionadas pela presença de 

material celulósico do resíduo vinícola, os aditivos vinícolas proporcionam maior estabilidade 

térmica ao material fornecendo taxas de degradação mais lentas. 

Os compósitos mostram-se eficaz em servir como reforço mecânico ao PLA, 

apresentando resultados superiores ao do PLA puro com o mesmo número de processos. O 

compósito RVT apresentou melhor desempenho, acredita-se que o óleo contido na semente de 

uva contribui com um efeito plastificante, pois além da resistência do polímero aumentar, foi 

observado maior alongamento em relação aos demais compósitos. Mas em geral, foram 

observadas que nas misturas próximas de 1% e 2% apresentaram o melhor balanceamento de 

todas as propriedades mecânicas medidas. 

Quanto à biodegradação, os materiais aditivados vêm apresentado comportamento 

similar ao do PLA comercialmente puro, não apresentado efeitos de retardamento ou 

aceleração do processo de decomposição do biopolímero, com exceção do RVB que precisa 

ser melhor investigado. 
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Desta forma, pode-se concluir que apesar dos compósitos vinícolas e da farinha de 

uva não apresentarem grandes contribuições nas características térmicas do PLA, mostram 

resultados positivos em relação das propriedades mecânicas, elevando os valores de módulo 

de elasticidade, tensão máxima e tensão de ruptura, assim como as deformações em tensão 

máxima e em tensão de ruptura. 

 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com o intuíto de progredir com os conhecimentos adquiridos e repassados por esse 

trabalho, seguem algumas sugestões a serem estudadas para trabalhos futuros como um 

aprofundamento do tema abordado nesse estudo. Para isso recomenda-se: 

 

 Simular a degradação do PLA durante processamento através de métodos mais 

confiáveis de determinação, como por exemplo, isotermas sob atmosfera de ar 

sintético. 

 

 Tentar isolar e concentrar os compostos fenólicos ativos na estabilização do PLA. 

 

 Buscar encontrar a porcentagem ideal de adição dos aditivos vinícolas, para que o 

material apresente bom desempenho térmico e mecânico. 

 

 Procurar a utilização da técnica de biodegradação aeróbia conhecida como Teste de 

Sturm, visto que se tratar de um ensaio com maior confiabilidade para a avaliação da 

biodegradação de um polímero em meio microbiano ativo. 
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APÊNDICE A – Gráficos DSC 

 

Todos gráficos de DSC utilizados no trabalho estão presentes neste apêndice. Os 

resultados das amostras extrudadas estão entre os Gráficos A1 ao A10, já os resultados das 

amostras injetadas estão entre os Gráficos A11 a A20. 

 

Gráfico 24: Curva DSC do PLA puro extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 25: Curva DSC do FU 1% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 26: Curva DSC do FU 2% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 27: Curva DSC do FU 5% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

Gráfico 28: Curva DSC do RVB 1% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 29: Curva DSC do RVB 2% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

Gráfico 30: Curva DSC do RVB 5% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 



95 

 

Gráfico 31: Curva DSC do RVT 1% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 32: Curva DSC do RVT 2% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 33: Curva DSC do RVT 5% extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 34: Curva DSC do PLA puro injetado. 

 
Fonte: O Autor (2020). 



97 

 

Gráfico 35: Curva DSC do FU 1% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 36: Curva DSC do FU 2% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 37: Curva DSC do FU 5% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 38: Curva DSC do RVB 1% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 39: Curva DSC do RVB 2% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 40: Curva DSC do RVB 5% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 41: Curva DSC do RVT 1% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 42: Curva DSC do RVT 2% injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 43: Curva DSC do RVT 2% injetado. 

 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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APÊNDICE B – Gráficos TG 

 

Todos gráficos de TG utilizados no trabalho estão presentes neste apêndice. O 

Gráfico B1 ao B3 estão apresentados respectivamente os perfis de curva do PLA 0X, 1X e 2X 

com seus principais valores encontrados e entre os Gráficos B4 e B12 estão as curvas e 

principais valores dos polímeros aditivados extrudados e injetados. 

 

Gráfico 44: Curva TG para PLA 0X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 45: Curva TG para PLA 1X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 46: Curva TG para PLA 2X. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 47: Curva TG para FU 1% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

 

Gráfico 48: Curva TG para FU 2% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 49: Curva TG para FU 5% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 50: Curva TG para RVT 1% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 51: Curva TG para RVT 2% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

Gráfico 52: Curva TG para RVT 5% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 53: Curva TG para RVB 1% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 54: Curva TG para RVB 2% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

Gráfico 55: Curva TG para RVB 5% extrudado e injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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APÊNDICE C – Gráficos FTIR 

 

Todos gráficos de FTIR utilizados no trabalho estão neste apêndice. Os resultados 

presentes nos Gráficos C1 e C2 são respectivamente do PLA e dos compósitos vinícolas, a 

partir do Gráfico C3 até o Gráfico C5 são os resultados dos materiais aditivados extrudados e 

do Gráfico C6 ao Gráfico C8 estão os resultados do materiais aditivados injetados. 

 

Gráfico 56: Espectros dos ciclos de processo do PLA puro. 

 
Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 57: Espectros de Compósitos de uva. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 58: Espectros de FU extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 59: Espectros de RVB extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 60: Espectros de RVT extrudado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 61: Espectros de FU injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 62: Espectros de RVB injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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Gráfico 63: Espectros de RVT injetado. 

 

Fonte: O Autor (2020). 
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