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Introdução 

Na busca da minimização dos impactos ambientais 

causados pelos polímeros, diversas alternativas têm 

sido abordadas. Uma delas é o uso de materiais 

biodegradáveis, ou seja, que podem ser degradados 

pela ação de microorganismos, como bactérias e 

fungos. No entanto a utilização desses materiais em 

aplicações de maior escala torna-se dificultada 

pelas baixas características de desempenho 

mecânico, elétrico e térmico dos polimeros 

biodegradáveis convencionais. Dessa forma, é 

evidente a necessidade de substituir tais polímeros 

por materiais que consigam combinar boas 

propriedades à biodegradabilidade. Uma alternativa 

bastante recente é o uso de nanocompósitos, 

contento argilas, nanotubos de carbono e mais 

recentemente o grafeno e seu óxido como materiais 

de preenchimento.Dentro desse contexto o presente 

trabalho busca avaliar a biodegradabilidade de 

nanocompósitos formados entre látex de borracha 

natural e grafeno (rGO) e óxido de grafeno (GO). 

Resultados e Discussão 

Os nanocompósitos foram preparados usando uma 

abordagem “verde”, onde em uma primeira etapa o 

rGO, obtido pelo método de Hummers, foi disperso 

em meio aquoso com auxilio do surfactante brometo 

de cetiltrietilamônio. Essa dispersão foi submetida a 

um banho de ultra-som, com 154 W de potência, por 

duas horas. O rGO foi preparado a a partir da 

esfoliação do óxido de grafite durante uma hora e 

meia em banho de ultra-som, após centrifugação 

esse óxido de grafeno foi concentrado a um volume 

10 vezes o inicial. A preparação dos 

nanocompósitos foi realizada a partir da mistura 

direta de um látex de borracha natural e dessas 

dispersões estáveis em meio aquoso. As misturas 

foram agitadas por 1 hora seguida de mais 30 

minutos de sonicação. Os dois filmes foram secos 

em estufa a 50°C durante 24 horas. Os ensaios de 

biodegradabilidade foram realizados utilizando 

nanocompósitos contendo 2% em massa das 

nanoestruturas. O solo utilizado foi preparado 

seguindo a metodologia descrita pela norma ASTM 

G160-03. A biodegradabilidade dos nanocompósitos 

foi avaliada durante um ano, após 3, 6 e 12 meses 

de degradação. Os corpos de prova foram 

caracterizados gravimetricamente e estruturalmente 

por espectroscopias Raman e FTIR-ATR. Após um 

ano a borracha natural pura (NR) apresentou uma 

porcentagem de degradação de 86%, enquanto os 

nanocompósitos de rGO (NRG) 67% e GO (NROG) 

57% (Fig.1). A menor degradabilidade do material 

com o GO pode estar relacionada à sua conhecida 

atividade antibacteriana
1
, fator pode ser 

interessante, por exemplo, em aplicações 

biológicas. 

 

Figura 1: Aspecto físico (esquerda) e porcentagem de 

degradação dos materiais no período de 12 meses. 

 

Dados de ATR e Raman indicaram mudanças 

significativas na estrutura da matriz em função do 

processo de biodegradação, mostrando que o 

polímero é oxidado e as nanoestruturas 

permanecem praticamente inalteradas no meio. 

Conclusões 

Os nanocompósitos de NR com rGO e GO 

mostraram-se biodegradáveis, em diferentes níveis, 

que somados às propriedades inerentes desses 

materias, e sua rota verde de síntese, ampliam as 

possiblilidades de aplicações de uma forma 

ambientalmente amigável. 
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