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Resumo: A adição de plastificantes ao poli(ácido lático) (PLA) é uma das formas conhecidas para a modificação da sua 

ductilidade, possibilitando mudanças nas suas propriedades mecânicas e térmicas. Neste trabalho, foram sintetizados 

dois oligo-ésteres alifáticos biodegradáveis: o oligo(sebacato de trimetileno), (OST) e o oligo(malonato de trimetileno) 

(OMT), e esses foram utilizados como plastificantes em filmes vazados de PLA comercial grau filme, nas 

concentrações de 1, 5 e 10% em massa de cada plastificante. Os filmes foram submetidos à técnica de calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) para estudar as propriedades térmicas, e a difração de raios-X (XRD) para analisar a 

morfologia dos filmes. Os Filmes de PLA sem adição de platificante apresentaram um comportamento amorfo, e a 

adição de OMT aos filmes atuou, simultaneamente, reduzindo a Tg e aumentando a cristalinidade do material. Porém, o 

aumento da adição de OST ao filme de PLA não alterou a Tg e não apresentou mudanças significativas na 

cristalinidade. Portanto, foi possível observar o efeito da concentração dos oligômeros sobre a cristalinidade dos filmes, 

como também o efeito não plastificante do OST. 
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Morphology and thermal properties of PLA films plasticized with aliphatic oligoesters  

 
Abstract: The addition of plasticizers to poly(lactic acid) (PLA) is one of the known ways of changing its ductility, 

making possible the modification of its mechanical and thermal properties. In this work, it was synthesized two 

biodegradable aliphatic oligoesters: oligo(trimethylene sebacate) (OST) and oligo(trimethylene malonate) (OMT), and 

these oligomers were used as plasticizer in cast films of commercial film grade PLA at concentrations of 1, 5 and 10 

wt% of each plasticizer. X-ray diffraction (XRD) was used to investigate the morphology and differential scanning 

calorimetry (DSC) was also used aiming the evaluation of the thermal properties of these films. The PLA films 

containing no plasticizer showed an amorphous behavior, and the addition of PMT on the PLA films acted, 

simultaneously, decreasing the Tg, and rising the material’s crystallinity. In contrast, the increased addition of OST to 

the PLA films did not change the Tg, and equally, did not have a significant changes in the material’s crystallinity. 

Therefore, it was possible to observe the effect of the concentration of oligomers on the crystallinity of the films as well 

as the no plasticizer effect of the OST. 
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Introdução  
 

O uso dos plásticos convencionais têm despertado crescentes preocupações em relação aos 

impactos ambientais que esses materiais podem gerar devido ao tempo de degradação, que pode 

levar centenas de anos [1]. Por esse motivo, a comunidade científica tem desenvolvido pesquisas na 

área de plásticos que possam amenizar essa situação, os chamados plásticos biodegradáveis. Os 

polímeros biodegradáveis são materiais cuja degradação ocorre inicialmente por meio da ação de 

microorganismos [2]. Sendo assim, diminuem a quantidade de resíduos de plástico no meio 

ambiente, uma vez que reduzem drasticamente o tempo de degradação desses materiais.  
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Na busca por materiais ecológicos para substituir os plásticos convencionais, diferentes 

plásticos biodegradáveis têm sido utilizados, com ênfase nos polímeros de origem natural, obtidos 

por síntese química ou fermentações microbianas. 

O poli(ácido lático), conhecido como PLA, é um polímero biodegradável, sintetizado por 

meio da policondensação do ácido lático ou através da polimerização pela abertura do anel de 

lactídeo (dímero do ácido lático). Apesar da boa biocompatibilidade e capacidade de 

processamento, esse polímero é pobre em algumas propriedades como, por exemplo, apresenta alta 

fragilidade, uma vez que o PLA é um material muito quebradiço, devido seu alto módulo e baixo 

alongamento na ruptura, comportamento semelhante ao do poliestireno [3].  

Uma das modificações que pode ser realizadas no PLA a fim de melhorar suas propriedades 

térmicas e mecânicas, principalmente sua flexibilidade, é a plastificação. Esta tem sua eficiência 

geralmente avaliada em termos do decréscimo da temperatura de transição vítrea (Tg) e do aumento 

da tenacidade. Para isso, depende da miscibilidade com o polímero, da massa molar e da quantidade 

de plastificante [4].  

Os plastificantes, classe importante de compostos não voláteis, atuam alterando as interações 

intermoleculares entre as cadeias poliméricas por interações entre as macromoléculas e o 

plastificante, resultando no aumento da mobilidade das cadeias plastificadas [3].  Em geral, a 

compatibilidade do polímero com o plastificante, os quais pertencem a uma mesma família química, 

diminui com o aumento da massa molar dos plastificantes.  

Dentro desse contexto, esse trabalho teve como objetivo sintetizar dois oligo-ésteres e 

avaliar sua ação plastificante frente à PLA, por meio de filmes vazados com diferentes 

concentrações, uma vez que os ésteres constituem a maior classe de plastificantes [5]. Os oligo-

ésteres sintetizados foram oligo(sebacato de trimetileno), OST, e oligo(malonato de trimetileno), 

OMT. Esses filmes foram caracterizados a partir das técnicas de difração de raios-X (XRD) e 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) e a fim de investigar a morfologia dos filmes e as 

propriedades térmicas respectivamente. 

 

 

Experimental  
 

Foi utilizado um PLA comercial grau filme (Ingeo 4043D, NatureWorks LLC). 

A síntese do oligo(sebacato de trimetileno) ocorreu por meio da policondensação em massa 

do sebacato de dimetila com trimetilenodiol, catalisada com acetato de zinco. Para isso, o sistema 

foi submetido à aquecimento e lenta corrente de nitrogênio para a retirada de metanol do meio 

reacional. Em seguida, o líquido incolor de baixa viscosidade foi vertido em recipiente de vidro. 

Após resfriamento à temperatura ambiente, tornou-se um sólido ceroso de coloração branca.   

A síntese do oligo(malonato de trimetileno) também se deu pelo mecanismo de 

policondensação, entre ácido malônico e trimetilenodiol, catalisada por cloreto de alumínio, porém 

em duas etapas distintas. A primeira etapa consistiu em aquecimento e lenta corrente de nitrogênio 

para retirada de água, e a segunda, o sistema foi submetido a vácuo e aquecido até a temperatura de 

160°C. O produto final foi um liquido viscoso de coloração amarelo-acastanhado. 

Após a obtenção dos oligo-ésteres, os filmes vazados foram obtidos a partir da solubilização 

do PLA e do plastificante em clorofórmio, e posteriormente vazamento em placas de vidro até a 

evaporação total do solvente. Foram preparados filmes de PLA sem plastificante e filmes de PLA 

plastificados com 1, 5 e 10% de cada plastificante, OST e OMT. 
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Resultados e Discussão  

 

A morfologia cristalina dos filmes foi avaliada por meio de difração de raios-X (XRD). A 

Fig. 1 apresenta a curva de XRD do filme de PLA não-plastificado, onde é possível observar a 

ausência de picos intensos de cristalinidade, indicando que o filme tem um caráter amorfo. 

A Fig. 2 apresenta as curvas de difração de XRD para os filmes de PLA com as diferentes 

concentrações dos oligo-ésteres OST e OMT. Os difratogramas apresentam intensas reflexões dos 

planos 104 e 203 do PLA, cujas intensidades aumentam com o teor de plastificante, indicando que 

são formados filmes com significativa cristalinidade, que aumenta com teor dos oligo-ésteres.  

 

 

 

 
Figura 1. Curva de XRD do filme de PLA não plastificado 

 

 

 
Figura 2. Curvas de XRD dos filmes de (a) PLA + 1% OST, (b) PLA + 5% OST, (c) PLA + 10% OST, (d) 

PLA + 1% OMT, (e) PLA + 5% OMT e (f) PLA + 10% OMT. 

 

A Tabela 1 apresenta dados das principais transições térmicas e cristalinidade desses 

materiais obtidos por DSC. A análise foi realizada para o PLA na forma de pellet e para os filmes 

de PLA sem e com diferentes concentrações de OST. Segundo a tabela, é possível observar 

modificações significativas nas propriedades térmicas, quando comparados o PLA na forma de 

pellet e o filme de PLA sem plastificante. A diminuição na Tg para o filme não plastificado está 
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relacionada à presença do solvente, no caso clorofórmio, que apesar dos filmes terem sidos 

submetidos a vácuo no intuito de secá-los totalmente, existem traços de solvente, devido as 

interações fortes entre o cloro e a carbonila do polímero [7]. 

 

 

Tabela 1. Propriedades térmicas de filmes de PLA com diferentes concentrações de OST obtidas do 

primeiro aquecimento 

 
Material OST 

(%) 

Tg
a
 

(°C) 

Tm 

(°C) 

Tch 

(°C) 

ΔHch 

(J/g) 

ΔHm 

(J/g) 

Xc 

(%) 

PLA Pellet 0 58,4 148,8 - - 23,5 22,2 

PLA(filme) 0 51,1 145,7 107,4 5,8 21,7 15,0 

PLA/OST 1 49,7 147,1 -- -- 31,6 30,1 

5 49,8 147,9 -- -- 31,1 30,8 

10 52,7 147,9 -- -- 34,9 36,6 

a 
Valores de Tg retirados do segundo aquecimento 

 

No entanto, em relação aos filmes, pode-se notar que a adição do oligômero ao polímero, 

não promoveu mudanças significativas das propriedades térmicas estudadas, indicando que o OST 

não atua de forma eficiente como agente plastificante para o PLA. Tal fato pode estar relacionado 

ao tamanho dos segmentos CH2 das cadeias do oligo-éster, que apresenta oito carbonos entre as 

carbonilas da sua estrutura. Dessa maneira, a opacidade gradativa observada com o aumento da 

concentração do oligômero, está relacionada não somente à cristalização, mas também com a 

separação de fases entre este e o polímero, indicado na Fig.3.  

 

 
Figura 3. Filmes de PLA puro e com diferentes concentrações dos oligo-ésteres 

 

Em relação ao grau de cristalinidade, esse oligo-éster permitiu um aumento da 

cristalinidade. A redução de cristalinidade em relação ao PLA puro em forma de pellet e filme está 

relacionada a presença de traços de solvente na estrutura do filme e a annealing sofrida pelo pellet 

durante o processo de secagem. No entanto, à medida que aumenta o teor de OST, observa-se um 

aumento do grau de cristalinidade dos filmes, sendo superior ao do pellet. Além do mais, é possível 

notar cristalização total dos filmes pelos valores de entalpia de fusão (ΔHm). 
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Nos resultados apresentados na Tabela 2, referentes às propriedades térmicas do polímero 

puro e filmes de PLA sem e com diferentes concentrações de OMT, é possível observar mudanças 

mais significativas. O abaixamento da temperatura de transição vítrea (Tg) indica um efeito 

plastificante do oligômero, o qual apresenta apenas um carbono entre as carbonilas da sua estrutura.  

Quanto ao grau de cristalinidade (Xc), pode-se observar um aumento à medida que aumenta o teor 

de oligo-éster no filme, indicando que durante a formação do filme ocorre cristalização do PLA. 
 

Tabela 2. Propriedades térmicas do filme de PLA com diferentes concentrações de OMT obtidas do 

primeiro aquecimento 

 

Material OMT 

(%) 

Tg
a
 

(°C) 

Tm 

(°C) 

Tch 

(°C) 

ΔHch 

(J/g) 

ΔHm 

(J/g) 

Xc 

(%) 

PLA Pellet 0 58,4 148,8 - - 23,5 22,2 

PLA(filme) 0 51,1 145,7 107,4 5,8 21,7 15,0 

PLA/OMT 1 41,1 140,8 102,1 6,8 23,7 16,1 

5 45,9 144,3 -- -- 22,2 21,8 

10 41,7 146,9 -- -- 32,2 33,7 

a 
Valores de Tg retirados do segundo aquecimento. 

 

Conclusões  

 

Por meio dos resultados, é possível observar que o oligo(sebacato de trimetileno) não atuou 

como agente plastificante para o PLA, ao contrário do oligo(malonato de trimetileno), que 

promoveu mudanças significativas sobre as propriedades térmicas dos filmes. No entanto, a 

formação dos filmes para os dois oligo-ésteres permitiu a cristalização do filme, sendo mais 

pronunciada com o aumento do teor desses oligômeros, o que confirmou os resultados de 

morfologia avaliados por XRD. A análise visual dos filmes permitiu confirmar o efeito da 

cristalização durante a formação dos filmes vazados, através da opacidade crescente com o teor de 

cada plastificante. 
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