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Resumo: Os filmes plásticos usados para produzir os sacos de mercado são baseados em polímeros como polietileno, 

poliestireno e polipropileno e precisam de muito tempo para se degradar no ambiente. As tecnologias de polímeros 

alternativos foram desenvolvidas para reduzir o tempo de degradação e o impacto no meio ambiente provocado pelos 

materiais convencionais, através da  utilização de aditivos pro-degradantes, ou pelo desenvolvimento de polímeros 

biodegradáveis. No Brasil, a legislação de alguns municípios exige o uso de um material biodegradável na confecção de 

sacolas de mercado mas a ausência de políticas de fiscalização específicas torna sua composição química uma 

incógnita.  Nesse trabalho analisamos 7 amostras obtidas junto a um representante de uma empresa comercial e no 

comércio de Belo Horizonte. As amostras foram caracterizadas por TGA/DTA, XRF, FTIR e MEV o que permitiu a 

identificação e avaliação do comportamento térmico do material, em atmosfera inerte e oxidante. 
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Identification of market bags composition for biodegradable and oxo-biodegradable samples 

through thermal analysis in inert and oxidizer atmosphere 

 
Abstract: Plastic films used to make market bags are based on polymers such as polyethylene, polystyrene and 

polypropylene, these materials require a long time to degrade in the environment. The alternative technologies of 

polymers have been developed to reduce the degradation time and the impact on the environment caused by the 

conventional materials, using pro-degrading additives or by the development biodegradable polymers. In Brazil, the 

laws of some municipalities require the use of biodegradable material in the production of market bags but the absence 

of specific surveillance policies makes its chemical composition unknown. In this paper,  we analyzed 7 samples that 

was obtained from a a trading company and commercial market of Belo Horizonte . The samples were characterized by 

TGA / DTA , XRF , FTIR and MEV which allowed the identification and evaluation of the thermal behavior of the 

material in inert and oxidizing atmosphere . 
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Introdução  
Os filmes plásticos utilizados para a fabricação das sacolas de supermercado são, 

originalmente, fabricados a partir de derivados de petróleo como o polietileno de baixa densidade 

(PEBD), polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno, poliestireno, entre outros. A história 

comercial dos plásticos iniciou-se em meados de 1940, com a produção do poliestireno descoberto 

na década anterior. O desenvolvimento dos plásticos e sua ampla aplicabilidade levaram à 

necessidade da utilização de aditivos capazes de alterar as características originais do polímero, 

conferindo ao material resistência mecânica, térmica e durabilidade. Essa estabilidade estrutural o 

tornou um material de amplo uso, no entanto, gerou um resíduo urbano de descarte e tratamentos 

complicados. O elevado tempo de degradação do polímero convencional levou ao 

desenvolvimento de alternativas que reduzissem seu tempo de degradação e/ou que fossem 

utilizados polímeros de fonte renovável [1] [2].  

Um polímero biodegradável pode possuir fonte renovável e ser obtido a partir de processos 

fermentativos, como é o caso do poli(ácido lático) (PLA), e do poli(hidroxibutirato) (PHB) ou 
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amido termoplástico (TPS), ou ser sintetizado a partir de fontes não renováveis, como na 

policondensação da (ε-caprolactona) a gerando poliaprolactona (PCL). Uma alternativa possível 

se baseia na inserção de aditivos pró-degradantes na matriz polimérica convencional, que reduzem 

o tempo de degradação via mecanismo de foto-oxidação, os chamados polímeros 

oxobiodegradáveis. Esses aditivos são baseados, geralmente, em metais de transição que 

desestruturam a cadeia polimérica por oxidação quando em presença de luz e oxigênio [3] [4].  

A Lei MG21.412/2014 estabelece normas e restringe, a disponibilização de sacolas plásticas 

ao consumidor, às sacolas biodegradáveis em municípios onde haja coleta seletiva e usina de 

compostagem. Em outras palavras, as sacolas plásticas devem ser descartadas em aterros 

sanitários segundo a norma ASTM-D883-99 sobre material biodegradável Entretanto, apesar das 

exigências legais para a utilização de materiais biodegradáveis, a descrição impressa nas sacolas 

de supermercado não garante sua origem e qualidade. A ausência de fiscalização quanto ao 

material de fabricação das sacolas plásticas, torna desconhecida sua composição química.  Essse 

trabalho objetiva identificar a composição de amostras de sacolas plásticas a partir de análises que 

permitam a comparação de seu comportamento quando submetidas à degradação térmica em 

atmosfera inerte e oxidante. 

 

Experimental  
As sacolas oxobiodegradáveis são compostas de PEAD aditivadas com o pró-dregradante 

d2W e prazo de 18 meses para total degradação em meio ambiente, já as sacolas biodegradáveis 

podem ser produzidas a partir de produtos naturais via processo fermentativo ou via 

policondensação da hexanona e com biodegradação prevista para 120 dias em ambiente 

compostável; informações comercialmente difundidas [1] [5]. A fim de verificar essas informações, 

em 2010 foram selecionadas 7 tipos de amostras fornecidas por um representante comercial ou 

recolhidas no comércio: 

� Am01 – Biopol.; origem: empresa; função: sacola de supermercado; cor: branca; carga: 10 kg 

� Am02 - Biopol.;origem: empresa ;função: sacola de superm.; cor: verde escuro, carga: 10 kg 

� Am03 - Biopol.; origem: empresa; função: sacola de supermercado; cor: verde claro, carga: 6 kg 

� Am04 - Biopol.; origem: empresa; função: sacola de supermercado; cor: branca, carga: 6 kg 

� Am05 - Biopol.; origem: empresa; função: sacola de supermercado; cor: branca, carga: 6 kg 

� Am06 - Biopol.;origem: empresa; função: saco de lixo; cor: marrom; carga: 100 L 

� Am07 - Oxobiodegradável; origem: comércio; função: sac. de superm.; cor: branca; carga: 6kg 

O estudo de identificação da composição das amostras foi realizado segundo análises 

térmicas, em atmosfera inerte e oxidante, testes de solubilidade, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e fluorescência de raios X (XRF). A análise termogravimétrica (TG/DTG) avalia a perda de 

massa do material mediante aquecimento constante. A Espectrofotometria com Transformada de 

Fourier (FTIR) permite a identificação dos grupos funcionais presentes na amostra, enquanto os 

testes de solubilidade com clorofórmio, heptano, xileno, benzeno, acetona e hexano, com e sem 

aquecimento, permitem confirmar os grupos funcionais identificados por FTIR. O XRF permite 

identificar a presença de metais na amostra e o MEV fornece informações sobre a morfologia das 

amostras.  

A análise termogravimétrica foi realizada em um equipamento da TA Instruments, modelo 

SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA, a 20⁰C/min em atmosfera inerte (N2) e atmosfera oxidativa (ar 

sintético). As análises de FTIR foram realizadas em um FT-IR System Spectrum GX da Perkin 

Elmer. A microscopia  foi feita em um equipamento Jeol 1200 com EDS (Energy Dispersive X-ray 

Detector, EDX ou EDS) e a fluorescência de raios-X no Espectrômetro de fluorescência de raios-X 

por energia dispersiva-EDX 720/800HS Shimadzu. 
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Resultados e Discussão  
Em 2010, essas amostras foram submetidas às análises de TG/DTG (atmosfera inerte) e FTIR, 

e em seguida foram acondicionadas em sacos pardos e guardadas na ausência de luz. As amostras 

ficaram armazenadas por, aproximadamente, quatro anos sem apresentar alterações estruturais 

significativas. Em 2014, as amostras foram submetidas às mesmas análises e, quando comparadas 

às amostras de 2010, os resultados indicaram que as amostras não sofreram degradação efetiva 

pelas ações do meio ambiente. 

As amostras Am01, Am02, Am03, Am04, Am05 e Am06 foram, imediatamente, solúveis em 

clorofórmio à temperatura ambiente, sendo que a Am06 apresentou um resíduo não solúvel. Todas 

as amostras se solubilizaram a 80°C em xileno, sendo que a amostra Am06 manteve a presença do 

resíduo.  O clorofórmio é um solvente polar, dessa forma, pressupõe-se a presença da carbonila 

(C=O), indicativo da presença de grupamentos ésteres nas amostras de biopolímeros, de 

características polares. A amostra Am07 (segundo o fabricante formada de PEAD) foi solúvel em 

xileno sob aquecimento. Esse comportamento se justifica, pois o PEAD é um polímero apolar, 

linear, formado por ligações covalentes e o xileno solubiliza a amostra ao quebrar as forças de 

interação intermoleculares.  

A presença da carbonila foi identificada pela banda de absorção em torno de 1700 cm
-1

 no 

espectro de FTIR.  Nas amostras de biopolímeros a presença da carbonila é esperada pela indicação 

de ésteres embora na amostra Am07 ela indique um processo de oxidação que permite a formação 

da carbonila. O PEAD da amostra Am07 foi identificado pela presença das bandas características 

em 2919 cm
-1

 (deformação axial assimétrica do metileno -CH2-), 1452 cm
-1

(deformação angular 

simetrica do metileno -CH2-), 874 (grupamentos do vinilideno), 720 cm
-1

 (deformação angular no 

plano do metileno -CH2-) [6] [7]. Os biopolímeros foram identificados pela presença das bandas de 

absorção em ~1700 cm
-1

 da carbonila de ésteres, das bandas ~2852 cm
-1 

e ~2960 cm
-1 

do 

estiramento do grupo metila e da banda ~1470 cm
-1

 do estiramento do grupo etila. Dessa forma, as 

análises de FTIR indicam que as amostras são compostas de ésteres com as características tanto do 

PCL quanto do PLA. 

O MEV/EDS e o XRF acusaram a presença maciça de cálcio e titânio nas amostras. A 

literatura [7] [8] indica que esses dois elementos sob a forma de CaCO3 e TiO2 são utilizados tanto 

como carga, aumentado a resistência do filme plástico, como atuam com função pró-degradantes. A 

presença do TiO2 na amostra Am07, associada ao agente pró-degradante d2W, permite confirmar a 

presença do grupamento carbonila observado na análise de FTIR. O XRF indica a presença de S e 

Zn na amostra Am07, oxobiodegradável, o que pode ser considerado como associado ao aditivo 

pro-degradante d2W colocado no PEAD.  

As análises termogravimétricas são apresentadas nas Figuras 1 a 3 indicando maior 

estabilidade térmica do polímero oxobiodegradável em relação aos demais, tanto em atmosfera 

inerte quanto oxidativa. Os picos de degradação (atmosfera inerte) entre 330°C e 400°C para as 

amostras consideradas biodegradáveis, indicam a composição de possíveis misturas de TPS, PLA e 

PLC ou PHBV. O PHB/PHBV foi descartado como possível componente da mistura pois os 

resultados das análises não mostrarem temperatura inicial de degradação (Ti) ou de fusão (Tm) 

próximas ao esperado nesse caso, além disso, esse é um material originado de processos 

fermentativos caros e, portanto, destinados a produtos de maior valor agregado [8] [9].   

O PCL é um poliéster sintético de cadeia linear, de baixo custo de produção e que pode ser 

obtido pela oxidação da ciclohexanona. Segundo a literatura, o PCL apresenta temperatura de fusão 

entre 55° a 60°C, temperatura inicial de degradação de 223°C e suas ligações ésteres são passíveis 

de hidrólise, sendo sua degradação bastante lenta, podendo levar entre dois e três anos [10]. As 

análises térmicas de misturas binárias e ternárias contendo TPS, PLA e PCL são apresentadas pela 

literatura predominantemente em ambiente inerte e as análises em ambiente oxidantes tem sido foco 

da caracterização das mesmas. Entretanto, apesar da atmosfera oxidante permitir identificar as 

misturas, cargas e sua interdependência são poucos os artigos na área [11] [12].  
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Os resultados da análise térmica da amostra Am07 mostram uma Ti em atmosfera inerte de 

430°C e redução de 88% da massa, enquanto em atmosfera oxidativa esse valor cai para 315°C e 

sua massa é perdida em duas fases: a primeira fase com redução de 53% de massa a partir da Ti e a 

segunda fase a partir de 440°C com redução de 34% da massa, o que ocorre devido à formação de 

subprodutos da degradação térmica oxidativa do material (Fig.1). A redução expressiva da 

estabilidade térmica de Am07 em presença de oxigênio e calor indica a necessidade desses dois 

componentes na redução do tempo de deterioração no meio ambiente, assim como aponta o efeito 

dos pró-degradantes no polímero base. 

            *Am01( BioBranca10K), Am02( BioVerde10K), Am03( BioVerde6K),  Am06  ( BioMarrom100L), e Am07 (Oxi)  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Curva de TGAs das amostras em atmosfera inerte (a) e atmosfera oxidante (b)  

 

 
Figura 2 – Curvas de DTG para as amostras em atmosfera inerte (a) e atmosfera oxidante (b) 

A análise em ar sintético permite identificar os picos de decomposição do CaCO3, 

confirmando sua presença nas amostras Am01 e Am02 (Figura 3). A DTG, em N2, apresenta picos 

de decomposição de massa em 583°C para essas amostras. Relatos da literatura citam que o CaCO3
 

inicia sua degradação em 500°C, terminando em 800°C, enquanto a DTG em ar sintético apresenta 

picos entre 483°C e 590°C [13] [14]. A comparação entre os resultados da DTG e da XRF permite 

afirmar que o TiO2 foi acrescentado na amostra com o objetivo pró-degradante e de configuração de 

cor enquanto o CaCO3 foi adicionado com função de carga. 

(a) 

(b) 

(b) 

(a) 
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As análises das amostras de biopolímeros permitem identificar misturas binárias de PLA, TPS 

e PCL, materiais polares e, portanto, passíveis de hidrólise, e mostram a não influência direta da 

atmosfera oxidante, o que permite inferir que as amostras são degradáveis tanto em ambiente 

aeróbico quanto anaeróbico. Por outro lado, a estabilidade da amostra Am07 em atmosfera inerte e 

a influência expressiva da atmosfera oxidante permite inferir a necessidade de ambiente aeróbico 

para a degradação da amostra.  Essas inferências sugerem testes de biodegradabilidade para avaliar 

o comportamento do material em ambiente compostável. 
 

  
Figura 3- Curvas de TGA/DTG/DTA da amostra Am01 em atmosfera inerte (a) e da amostra 
Am02 em atmosfera oxidante (b) 

 

Conclusões  
 As análises das sacolas plásticas selecionadas permitiram identificar o material de fabricação 

das amostras Am01-06 como misturas binárias e/ou ternárias de PLA, TPS e PCL, sem definir suas 

composições. A amostra Am07 foi identificada como PEAD com aditivos a base de Zn, S e Ti.  As 

análises do XRF identificaram a presença de metais que conferem carga e degradação ao material, 

confirmada pela análise térmica. Essa análise também indicou a forte influência da atmosfera 

oxidante na degradação da amostra oxobiodegradável, permitindo afirmar a dependência do 

ambiente aeróbico na sua degradação e a independência no caso das biodegradáveis.   
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