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Resumo: A ação antibacteriana dos óleos essenciais tem sido estudada de várias 

maneiras, no entanto, existem poucos estudos em que este óleo é misturado com 

uma matriz polimérica e uma nanoargila, a fim de produzir filmes poliméricos para 

o setor de embalagens ativas. Assim, o foco deste trabalho é desenvolver um filme 

com características antibacterianas e parcialmente biodegradáveis, a partir da 

incorporação do híbrido: argila Montmorilonita (MMT) com o óleo essencial 

carvacrol (OeC), um agente natural com atividade antibacteriana, em matriz 

polimérica de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) com Amido Termoplástico 

(ATP), em diferentes proporções. Assim, as formulações foram delineadas de 

acordo com a literatura e as amostras foram processadas em uma mistura física 

em um homogeneizador (Drais). Posteriormente, o material transformado em filme 

foi analisado por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), no qual foram 

investigadas possíveis variações na estabilidade térmica do composto final. 
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Introdução 

Embalagens antibacterianas ativas estão sendo cada vez mais estudadas 

para atender a essa necessidade da indústria de embalagens e seus 

consumidores. Elas são caracterizadas por uma matriz polimérica com aditivos 

capazes de liberar agentes antimicrobianos na superfície do alimento, com 

potencial para prevenir, inibir ou retardar o crescimento de bactérias (Torin, 

2015). Para aumentar o prazo de validade de alimentos perecíveis, é uma prática 

comum adicionar agentes inorgânicos com propriedades antibacterianas ao filme 

de polímero, como aditivos à base de fosfato de zircônio (Oliveira, et al., 2004). 

Um problema é a possibilidade de migração dessas nano partículas para os 

alimentos, o que poderia representar um risco à saúde, bem como o uso 

generalizado de polímeros de origem fóssil, que geralmente levam muitos anos 

para degradar no meio ambiente. Para tanto, pretendemos utilizar o amido 

termoplástico, um polímero natural e sua blenda com polietileno de baixa 

densidade (PEBD), e incorporar agentes com propriedades antibacterianas, 

como óleos essenciais, especialmente o carvacrol, que é o constituinte principal 

do óleo de orégano (Sasaki & Moura, 2014), com aplicação a essa tecnologia de 

embalagens. Nanopartículas naturais de montmorilonita (MMT) possuem 

propriedades atrativas para incorporação em polímeros, como alta resistência a 
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solventes e estabilidade térmica, quando se referem a processos poliméricos, 

como extrusão. Além de ser um ótimo agente compatibilizante e possuir função 

carreadora de princípios ativos (Coelho, 2013). 

 

Objetivos 

Neste projeto, o objetivo geral foi o estudo da influência do híbrido MMT-

OeC em uma matriz polimérica de PEBD/Amido termoplástico, com aplicação 

em embalagens. Inicialmente, a análise realizada por Calorimetria Diferencial de 

Varredura, tem como objetivo específico investigar variações na estabilidade 

térmica do PEBD/Amido Termoplástico/MMT-OeC. 

 

Metodologia 

 Trata-se de uma pesquisa e desenvolvimento de um filme polimérico com 

atividade antibacteriana para aplicação no setor de embalagens ativas. Suas 

vantagens são: Minimizar impactos ambientais, utilizando uma matriz 

parcialmente biodegradável e agentes naturais, além da estabilidade térmica, 

importante para o processamento, identificada na análise inicial, DSC. 

 

Desenvolvimento 

A preparação do híbrido MMT-OeC, foi realizada em proporções 1:2 

posteriormente adicionados através de mistura em uma solução contendo 

agente compatibilizante Tween 80 (surfactante) e água. A mistura foi agitada e 

sujeita à um processo de ultrassonificação. Subsequentemente, as amostras 

foram secas em 110°C por 8h em uma estufa. Para a obtenção do Amido 

Termoplástico os componentes amido e glicerol, nas proporções 70% e 30%, 

respectivamente, foram processados em homogeneizador Drais. Após essa 

primeira etapa, foi adicionado PEBD e o híbrido MMT-OeC. A análise 

calorimétrica foi realizada em um calorímetro diferencial de varredura (DSC) TA 

Instruments, Modelo Q-20. Cerca de 10,0 mg de cada amostra foram embalados 

em células de alumínio hermeticamente seladas. As amostras foram então 

aquecidas a 10ºC / min a 190ºC sob atmosfera de nitrogênio (50 mL min-1). 

 

Resultados Preliminares 

A literatura mostra a Temperatura de Fusão (Tm) dos materiais PEBD e 

Amido termoplástico, entre 110ºC e 125ºC, e aproximadamente 140ºC, 
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respectivamente (Coutinho, et al., 2003). Assim, com os resultados obtidos pela 

análise, é possível observar que a Tm da matriz polimérica permaneceu entre os 

parâmetros de temperatura já apresentados dos polímeros em questão, de 

113,75ºC, mantendo assim as propriedades gerais dos envolvidos. As mudanças 

de temperatura quando adicionadas ao híbrido MMT-OeC foram significativas 

quando comparadas às demais amostras, relativamente a 114,26ºC. Com isso, 

o híbrido aumenta o evento térmico relacionado à temperatura de fusão. 

Observa-se que a quantidade de energia apresentada na tabela 1 refere-se a 

essa interferência do híbrido, em que os valores são mostrados próximos na 

amostra com a matriz e com a blenda formada. 

 

Amostras  Tm (ºC)  J/g  

PEBD/Amido Termoplástico 113,75  5,555  

PEBD/MMT-OeC 114,26  7,675  

PEBD/Amido 
Termoplástico/MMT-OeC 

114,32 9,707 

 

     Tabela 1 – Resultados da análise de DSC 
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