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Desenvolvimento e caracterização das propriedades físico-químicas de 
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Introdução 

O aumento da utilização de polímeros 

biodegradáveis está relacionado com  a redução do 

impacto ambiental, onde se busca um material com 

durabilidade em uso e degradabilidade após o 

descarte reverte numa diminuição da poluição 

ambiental. 

As pectinas consistem em macromoléculas 

glicosídicas de alto peso molecular que formam o 

maior componente de uma fina camada de material 

adesivo extracelular entre as paredes primárias de 

células vegetais superiores chamada de lamela 

média (Alkorta et al., 1998).  

A mistura física de dois ou mais polímeros é 

chamada de blenda polimérica. A preparação de 

uma blenda geralmente é feita com o objetivo de 

unir as propriedades dos constituintes para obter um 

material com características intermediárias ou 

superiores às presentes nos polímeros puros. 

Durante o processo de preparação de uma blenda 

polimérica podem-se adicionar estabilizantes e 

aditivos, como por exemplo, um plastificante que 

poderá promover uma nova propriedade à blenda 

(Mariniello et al.,2003).  
A adição de plastificantes geralmente aumenta a 

flexibilidade, a maleabilidade e a resistência do 

material e tem efeito similar em outras propriedades 

mecânicas, que pela introdução de substâncias de 

baixo peso molecular entre as cadeias dos 

polímeros se reduzem as forças intermoleculares. 

Essas mudanças são acompanhadas por uma 

redução na temperatura de transição vítrea (Tg) 

(Marinho, 2005). 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta as curvas DSC (Calorimetria 

Exploratória Diferencial) de Pectina (P) e das 

blendas com o ácido tânico (AT) e o manitol (M) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Curvas de DSC para P (─), PAT (─), 
PATM (─). 

As curvas de DSC para P, PAT, PATM mostram 

vários picos endotérmicos característicos de 

eliminação de água e exotérmicos que sugerem a 

degradação da pectina e dos outros componentes.  

A Figura 2 apresenta as curvas de análise dinâmico 

mecânico (DMA) das blendas PAT, PATM e P.   

  

 

 

 
 

 

 

 

Figura  2. Curvas de DMA para PATM (─), PAT (─), 
P (─). 

A Análise Dinâmico (DMA) mostra o aumento do 
módulo de elasticidade (Young) para as blendas na 
ordem PAT, PATM e P. este resultado sugere que o 
aditivo manitol resiste a uma maior deformação. 

Conclusões 

Na análise de DSC os picos endotérmicos no início, 

para a blenda PATM, que contém maior 

concentração de P, apresentou pico mais largo, 

indicando a liberação de gases que surgem devido 

à quebra de ligações OH presentes na pectina e 

componentes. 

Segundo a análise de DMA, o módulo de 

elasticidade (Young) para a blenda PATM foi maior 

comparada com a blenda PAT e P pura. Este 

resultado mostra que a blenda que contém o aditivo 

manitol resiste a uma maior deformação. 
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