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Resumo: Modificações químicas e utilização de aditivos constituem alguns dos principais caminhos para a obtenção de 
materiais poliméricos que apresentam propriedades especiais. Os óleos vegetais incorporados aos polímeros mantêm 
sua estrutura inalterada enquanto possibilitam a redução da velocidade de degradação do material. Este trabalho propõe 
que esta incorporação seja feita em um dos polímeros commodities de mais amplo uso, o polietileno, devido a sua vasta 
aplicação e baixo custo. Neste trabalho verificamos a possibilidade de produzir materiais poliméricos com propriedades 
de um produto natural, incorporando o óleo de Moringa oleifera às matrizes de polietileno de baixa densidade reciclado 
(PEBDr) em diferentes proporções. Os filmes obtidos foram enterrados por tempo determinado e sua degradação foi 
avaliada. As amostras foram caracterizadas por DSC, TGA e XRD. Foi observado que as amostras dopadas com óleo de 
Moringa apresentaram diminuição do tempo de degradação.  
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"Biodegradation evaluation of recycled polyethylene doped with Moringa oleifera oil" 

 
Abstract: Chemical modifications and use of additives are some of the mainly ways to obtain polymer materials with 
especial properties.  Vegetable oils incorporated to polymers preserve their structure while make possible a reduction of 
degradation rate. This work proposed the use of polyethylene, one of the most common polymer commodities, because 
of its low cost and wide application. In this project it was verified the possibility of making polymer materials with 
properties of a natural product through the incorporation of  Moringa oleifera oil to recycled low density polyethylene 
(LDPEr) in different proportions. The films were buried for different times and their degradation was evaluated.) 
Samples were characterized by DSC, TGA and XRD. It was observed that samples doped with Moringa oil showed 
lower degradation time. 
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Introdução 

Materiais poliméricos têm ampla aplicação no nosso dia a dia. A maioria dos aparelhos, artefatos e 

embalagens que usamos diariamente é fabricada a partir desses materiais. No passado as 

embalagens eram de papéis, papelão, vidros e latas, sendo reaproveitadas na maioria das vezes e 

causando pequenos problemas ambientais. Nos dias atuais, embalagens produzidas a partir de 

polímeros foram ganhando um grande espaço na sociedade e são muito utilizadas por serem mais 

baratas, maleáveis e fabricadas rapidamente, atendendo a um mercado em expansão em um curto 

espaço de tempo. O aumento da utilização desse tipo de embalagens gerou um grande problema em 

seu descarte, que muitas vezes é feito em locais inapropriados. Durante muitos anos esses materiais 
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foram despejados em aterros sanitários, mas o fato de não serem biodegradáveis faz com que se 

acumulem no ambiente, conservando por muitos anos suas propriedades físicas, já que possuem 

elevada resistência mecânica [1]. Pesquisas atuais buscam resolver esse problema diminuindo o 

tempo de degradação dos polímeros com a incorporação de aditivos orgânicos e inorgânicos. A 

incorporação de óleos vegetais a polímeros já foi realizada por Durães e colaboradores [2]. Esses 

autores usaram o óleo de buriti na dopagem de polímeros sintéticos industriais.  Entretanto não 

existe na literatura nenhum relato da incorporação do óleo de Moringa oleifera a polímeros naturais 

ou sintéticos. Trabalhos preliminares utilizando o óleo de Moringa oleifera na dopagem de 

polipropileno e poliestireno foram realizados por nosso grupo de pesquisa no intuito de aumentar a 

biodegradabilidade desses polímeros [3]. Neste trabalho pretendemos incorporar o óleo de Moringa 

oleifera ao polietileno de baixa densidade reciclado (PEBDr)  com o objetivo de produzir filmes 

que tenham menor tempo de degradação. A perda de massa foi acompanhada através de TGA de 

modo a verificar se o teor de óleo incorporado nas matrizes de PEBDr influencia na velocidade de 

degradação. As amostras foram também caracterizadas por DSC e XRD de modo a dar suporte aos 

resultados referentes ao comportamento térmico e morfológico dos filmes dopados. As amostras 

foram também submetidas a uma adaptação do teste de Sturm a fim de buscar resultados visuais de 

uma possível biodegradabilidade nos filmes poliméricos dopados.  A análise morfológica dos 

filmes, antes e após os processos de degradação no solo, foi feita macroscopicamente. Os resultados 

obtidos nesse estudo indicaram que o óleo da Moringa pode atuar como um agente biodegradável 

quando incorporado às matrizes do PEBDr, obtido de sacolas plásticas descartáveis. 

Procedimento Experimental  

Obtenção dos filmes de polietileno reciclado 

Foram preparados filmes de PEBDr a partir de sacolas de supermercado.  As sacolas foram 

picotadas, pesadas e misturadas com xileno em diferentes proporções. Essa mistura ficou sob 

agitação mecânica até a total dissolução do polietileno reciclado, a 140ºC. A solução final foi 

despejada em placa de Petri para posterior resfriamento, evaporação do solvente e formação do 

filme puro.   

Obtenção dos filmes de polietileno dopados com óleo de Moringa oleifera 

Foram preparados filmes de PEBDr na proporção de 2% p/v. Após a dissolução do polímero em 

xileno, a solução foi vertida em um béquer contendo o óleo.  A mistura polímero + óleo foi agitada 

nas mesmas condições iniciais até a total incorporação do óleo. Após essa incorporação o material 

foi vertido para uma placa de Petri até completo resfriamento, evaporação do solvente e formação 

do filme dopado. Esse procedimento foi efetuado para diversas proporções de óleo. 
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Análise da biodegradabilidade dos filmes de PEBDr 

O monitoramento da biodegradabilidade de um polímero pode ser feito segundo algumas normas 

ASTM, sendo algumas delas baseadas no Teste de Sturm [1,4]. Esse teste mede a produção de CO2 

em função do tempo. Inicialmente não foi intenção de nosso estudo medir a produção de CO2, 

portanto foi realizada uma adaptação deste teste, como mostra a Fig.1. 

 
Figura 1 – Avaliação da biodegradabilidade adaptado do teste de Sturm 
 

Foram preparadas duas montagens semelhantes à Fig.1, uma contendo filme de PEBDr e a outra 

contendo filme de PEBDr incorporado com o óleo. Os filmes foram colocados em um erlenmeyer 

contendo terra adubada e água. Este erlenmeyer foi conectado a dois kitasatos contendo solução de 

hidróxido de bário. Os filmes ficaram submetidos às condições do teste durante 30 dias.  Estes 

testes foram feitos em duplicata. 

Caracterização 

Os filmes foram analisados antes e após serem enterrados. Todas as amostras foram caracterizadas 

por análises térmicas e difração de raios-X. Análises térmicas: Foram utilizados o calorímetro 

diferencial de varredura (DSC 2010/TA Instruments) e o analisador termogravimétrico (SDT 2960 

Simultaneous DTA-TGA/TA Instruments). A análise térmica por DSC ocorreu a 10o C/min até 

350o C. As análises termogravimétricas foram feitas a 10º C/min até 600ºC. Todas as análises foram 

feitas sob atmosfera de nitrogênio (fluxo de 50 mL/min para o DSC e 100mL/min para o TGA). 

Difração de raios-X: Foi utilizado um difratômetro Shimadzu, modelo XRD6000, equipado com 

tubo de ferro (40kV e 30mA) e monocromador de grafite.  As medidas foram realizadas entre 5º a 

70º (2θ) e com velocidade de 2º/min.  

Resultados e discussão 

Após serem preparados filmes de PEBDr em diferentes proporções, foi selecionada a amostra 

contendo 2,0% p/v de PEBDr pois uma análise macroscópica revelou um filme de maior 

maleabilidade em função de seu tamanho e espessura, não quebradiço e fácil de manusear. Após a 

incorporação do óleo, foi escolhido o filme contendo 30% em massa de óleo. Esse filme dopado 
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apresentou alta maleabilidade e eficiência de incorporação, sem exsudação aparente do óleo. A 

Fig.2 mostra os filmes de PEBDr  antes e após serem submetidos ao teste de biodegradabilidade.  

 

 

 
Figura 2 - Filmes de PEBDr. (a) e (b) antes de serem submetidos ao teste de biodegradabilidade.  
(c) e (d) após serem submetidos ao teste de biodegradabilidade 
 
A Fig. 3 mostra as curvas de DSC e TGA para os filmes puros e dopados, antes de serem 

submetidos ao teste de biodegradabilidade. Na Fig. 3a podem ser observadas alterações 

significativas nas transições térmicas do polímero dopado com o óleo de Moringa quando 

comparado ao polímero puro. A influência do óleo nas cadeias poliméricas pode ser verificada no 

deslocamento da transição exotérmica única do óleo de 194°C para pequenas transições 

exotérmicas observadas entre 167°C e 193°C, assim como no deslocamento do pico endotérmico do 

óleo de 284°C para 298°C no polímero dopado. Essas modificações das transições térmicas podem 

sugerir algum tipo de interação entre as cadeias do óleo vegetal e as longas cadeias poliméricas. Na 

Fig.3b é nítida a influência do óleo na modificação do perfil de degradação das cadeias do polímero 

dopado. Além da diminuição da temperatura inicial de degradação (Ti), indicando menor resistência 

térmica do PEBDr dopado,  o maior percentual de perda de massa total e o menor teor de resíduo 

produzido parece apontar para uma maior eficiência no processo de degradação após a incorporação 

do óleo de Moringa. A Fig. 4 mostra as curvas de DSC e TGA para os filmes submetidos ao teste de 

biodegradabilidade. É possível observar que o comportamento dos filmes puros e dopados após 

serem desenterrados se mantém semelhante ao comportamento das amostras antes de serem 

submetidas ao teste, no que diz respeito à influência do óleo no comportamento térmico do 

polímero dopado. 
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Figura 3 – Curvas de DSC (a) e TGA (b) dos filmes antes de serem submetidos ao teste de 
biodegradabilidade  

 

Figura 4 - Curvas de DCS (a) e TGA (b) dos filmes submetidos ao teste de biodegradabilidade. 
 
A Fig. 4a mostra que a curva de DSC do PEBDr com óleo mantém um ligeiro deslocamento da 

temperatura de transição a 130°C enquanto é observado o surgimento de outra transição 

endotérmica a 90°C confirmando a influência do óleo na cadeia do polímero. Na Fig. 4b é possível 

verificar que após os filmes serem desenterrados ocorreu um aumento do percentual de perda de 

massa das amostras dopadas com o óleo de Moringa, quando comparados aos filmes não enterrados, 

indicando que o óleo contribuiu com o aumento da perda de massa final e também ajudou a 

diminuir a Ti, o que diminuiu a estabilidade térmica do filme. A amostra de polímero sem óleo 

apresentou uma velocidade máxima de degradação (DTG) única com pico de temperatura em 

479°C e uma Ti em 350°C, ao contrário da amostra com óleo que apresentou três DTGs em 129°C, 

406°C e 479°C e Ti abaixo de 200°C, confirmando a menor resistência térmica do filme dopado. A 

Fig. 5 apresenta os difratogramas obtidos por XRD a partir dos filmes das amostras estudadas. É 

possível verificar pequenas alterações nos picos característicos, e nas intensidades dos mesmos, na 

região estudada (Fig. 5a e 5b). Pode ser observado o desaparecimento dos picos em torno de 2 = 

56° nas amostras submetidas ao teste de biodegradabilidade (Fig.5c e 5d), indicando uma ligeira 

diminuição da organização das cadeias, com alteração da cristalinidade dos polímeros dopados. 
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Figura 5 – Difratogramas de XRD dos filmes de PEBDr: (a) e (b) antes de serem submetidos ao 
teste de biodegradabilidade; (c) e (d) após serem submetidos ao teste de biodegradabilidade 
 

Conclusão 

Foram determinadas as concentrações mais adequadas para produzir filmes de PEBDr, puro e 

dopado com óleo de Moringa oleifera. As análises de DSC e TGA indicam que houve influência da 

presença do óleo nas cadeias poliméricas, fazendo com que fosse observada uma diminuição da 

resistência térmica do filme dopado, com conseqüente diminuição da temperatura de degradação. 

Esses resultados foram confirmados após o teste de biodegradabilidade. As análises de XRD 

indicam uma diminuição da cristalinidade do polímero dopado o que pode estar relacionado à 

diminuição de sua resistência térmica. 
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