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Resumo: O estudo da cinética de cristalização isotérmica permite controlar o grau de cristalinidade obtido de um
material polimérico semicristalino submetido a tratamentos térmicos. Materiais submetidos a processos degradativos
apresentam alterações na velocidade de cristalização e dos parâmetros cinéticos. Este estudo visou determinar os
parâmetros cinéticos isotérmicos da cristalização no aquecimento de amostras de poli (ácido láctico) submetido a
diferentes processos degradativos, por meio da equação de Avrami. Observou-se alterações de velocidade de
cristalização proporcionais à redução de massa molar e alterações de parâmetros cinéticos relacionadas a diferentes
mecanismos de degradação. Além disto, em tratamentos térmicos realizados seguindo os parâmetros obtidos no estudo,
observou-se boa concordância entre o grau de cristalinidade esperado e obtido e observou-se o fenômeno de
polimorfismo das fases a e a’ com as diferentes temperaturas de isoterma.
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Isothermal crystallization kinetics and crystal polymorphism of degraded poly (lactic acid)
Abstract: The determination of the isothermal parameters of crystallization kinetics allows to control the degree of
crystallinity of a semicrystalline polymeric material under thermal treatments. The degradation caused by processing
conditions may alter the rate of crystallization as well as the crystallization kinetic parameters. This study aims to obtain
the Avrami kinetic parameters for cold crystallization of poly (lactic acid) after degradation during processing. The
decrease in molecular weight is directly related to an increase in the crystallization rate, and the different degradation
mechanisms might have affected the kinetic parameters. The obtained degree of crystallinity with thermal treatments
performed under conditions determined by the Avrami equation are in good agreement with the expected values. The
polymorphism a/a’ was observed as well with different temperatures of crystallization.
Keywords: poly(lactic acid); crystallization kinetics; degradation; polymorphism

Introdução
A teoria de Avrami foi uma das primeiras a relacionar quantitativamente o desenvolvimento
da cristalinidade em função do tempo. Sua equação é bastante conhecida na forma logarítmica
(1)
Onde k e n são os chamados parâmetros cinéticos, relacionados ao mecanismo de cristalização, K
relaciona-se com a velocidade de nucleação e crescimento e n relaciona-se com a morfologia dos
cristais. Entretanto, como esta equação não foi desenvolvida especialmente para polímeros, algumas
das hipóteses assumidas em seu desenvolvimento podem comprometer a correspondência entre a
geometria real e a prevista pela equação. Assim, a equação fornece dados sobre a cinética global de
cristalização, mas não esclarece dados sobre a organização molecular nos cristais e sobre a estrutura
destes. [1]
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Com relação ao objeto deste estudo, o poli(ácido láctico) (PLA) possui variáveis como
massa molar e pureza óptica que influenciam sua cinética de cristalização, grau de cristalinidade e
propriedades térmicas [2]. Sua cristalização é lenta e apresenta polimorfismo. A forma a é a mais
comum com célula unitária ortorrômbica e conformação helicoidal. Entretanto, a cristalização
durante o aquecimento (cristalização a partir de uma amostra fria) a temperaturas menores que
120ºC, observa-se a formação de cristais com a mesma estrutura de a mas com maior desordem
conformacional, conhecida como a’. [2]
O objeto deste estudo foi avaliar a influência da degradação sofrida pelo polímero em
processamento sob diferentes condições de temperatura e umidade na cinética de cristalização
isotérmica no aquecimento.
Experimental
Processamento do Poli (ácido láctico)
As diferentes amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas através do processamento de
PLA Ingeo 7001D em reômetro de torque Haake a 50 rpm por 15 minutos a 180ºC ou 220ºC, secas
por 4h sob vácuo a 70ºC ou imersas em água à temperatura ambiente por 20 horas.
Após o processamento, o polímero fundido foi prensado a 180ºC e resfriado em banho de
água e gelo para obtenção de morfologia amorfa. As placas obtidas da prensagem foram moídas em
moinho de facas e peneiradas com peneira ASTM mesh 7 (equivalente a uma abertura de 2,8 mm)
As massas molares após processamento foram obtidas por cromatografia por exclusão de
tamanho (SEC) da marca Malvern, modelo Viscotek_HT-GPC, em tetrahidrofurano (THF) a 50ºC e
vazão de 1 mL/min.
Cinética de cristalização
Amostras de aproximadamente 6 mg foram analisadas por calorimetria exploratória
diferencial (DSC) em um equipamento Q2000 da TA Instruments para a determinação dos
parâmetros cinéticos de Avrami para as diferentes condições de processamento. No protocolo de
aquecimento adotado, a amostra é aquecida de 40°C até 180°C à taxa de 40°C/min e mantida em
isoterma por 5 minutos para garantia de eliminação da história térmica anterior. Em seguida, é
resfriada de 180°C até 10°C à taxa de 40°C/min para evitar cristalização durante o resfriamento.
Após a estabilização a 10°C é aquecida a 40°C/min até a temperatura de isoterma desejada, e
mantida pelo tempo de isoterma desejado. A amostra é então novamente resfriada a 40°C/min até
10°C para evitar-se cristalização no resfriamento. Como último ciclo, realiza-se um aquecimento a
10°C/min até 180°C para avaliação do grau de cristalinidade absoluto (Xc)

(2)
Após a determinação dos parâmetros cinéticos pela linearização da Eq. 1, escolheu-se o
valor de 30% de cristalinidade, pois era atingível por todas as amostras e foi determinado o tempo
necessário para a obtenção deste valor, e após tratamento térmico, algumas destas foram
caracterizadas por difração de Raios-X em equipamento Bruker, com radiação Cu Ka de 5 a 50º.
Resultados e Discussão
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Para o polímero comercial utilizado neste estudo, há 4% de isômero D. Isto provoca uma
redução do máximo grau de cristalinidade possível, uma redução na temperatura de fusão cristalina
de cerca de 180ºC para 160ºC e um aumento da temperatura de máxima velocidade de cristalização
de 105ºC para 120ºC. O polimorfismo descrito anteriormente ainda é, entretanto, observado para
esta faixa de pureza óptica. [3]
Comparando-se os resultados entre os diferentes tipos de processamento, observa-se uma
tendência de cristalização com alta velocidade nos primeiros minutos e, após 30 minutos, uma
diminuição brusca da velocidade de cristalização. O grau máximo de cristalinidade alcançado por
cada amostra é diferente, o que está relacionado à redução da massa molar, apresentada na Tabela 1
Tabela 1: Massas molares das amostras após diferentes condições de processamento.

PLA virgem

106723

190237

1,783

180°C Seco

89813

163700

1,823

180°C Água

70897

136177

1,928

220°C Seco

79873

139894

1,751

220°C Água

51288

94111

1,835

A redução de massa molar causa um aumento da mobilidade das cadeias, o que, por sua vez,
aumenta a velocidade de cristalização e o grau de cristalinidade. [2] A amostra com menor massa
molar, processada a 220ºC com imersão em água, alcança a maior cristalinidade, chegando a 40%,
enquanto a amostra processada seca a 180ºC possui a maior massa molar das amostras processadas
e o menor grau de cristalinidade, em torno de 30%. A aplicação dos valores de cristalinidade na
forma linear da equação de Avrami (Eq. 1) resultou nos valores de K e n apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Parâmetros cinéticos isotérmicos a 85ºC para diferentes condições de processamento.

k (min-n)

n

180°C Seco

1,19 .10-3

2,252

180°C Água

4,43 .10-4

2,583

220°C Seco

8,79 .10-4

2,222

220°C Água

7,38 .10-4

2,423

Os parâmetros cinéticos encontrados condizem com os valores reportados na literatura para
cristalização no aquecimento de PLA. A cristalização isotérmica no aquecimento do PLA é cerca de
5 vezes mais rápida que no resfriamento a partir do fundido, devido à formação de núcleos em
estágios anteriores de resfriamento. [4] A morfologia de discos bidimensionais sugerida pelo
parâmetro n, entretanto, não corresponde à morfologia correta dos cristalitos que é esferulítica. Isto
justifica-se, pois, a equação de Avrami tem limitações em algumas de suas hipóteses na sua
aplicação a polímeros. Além disto, nesta temperatura há a formação de cristais com desordem
conformacional, característica da fase cristalina a’, os quais tendem a diminuir os expoentes de
Avrami. [5]
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Os valores de n, no entanto, podem estar relacionados aos mecanismos de degradação a que
as amostras foram submetidas. Nas amostras imersas em água antes do processamento, o valor de n
fica próximo a 2,5 enquanto as amostras processadas após secagem possuem n próximo a 2,2. A
redução na massa molar, já discutida anteriormente, causa aumento na velocidade de cristalização,
mas comparando-se os valores de n, não o afeta com grande intensidade. Assim, as diferenças
encontradas em n podem estar relacionadas aos mecanismos de degradação. A degradação
hidrolítica gera estruturas semelhantes às do polímero não degradado, ou seja não provoca
irregularidades químicas que podem reduzir a velocidade de cristalização. Já mecanismos
termomecânicos, ou radicalares podem produzir irregularidades químicas, o que pode justificar a
redução do valor de n.
A Tabela 3 mostra os dados obtidos para a cinética de cristalização de uma mesma amostra,
mas em diferentes temperaturas de isoterma.
Tabela 3: Parâmetros cinéticos isotérmicos para a amostra 180ºC Água em diferentes temperaturas.

K (min-n)

n

Tc = 85°C

4,43 .10-4

2,583

Tc = 105°C

1,63 . 10-1

2,007

Tc = 120°C

4,49 . 10-1

1,471

Com o aumento da temperatura, a velocidade de crescimento esferulítico aumenta de forma
pronunciada. A máxima cristalinidade é atingida em poucos minutos. Os valores de K aumentam
cerca de 3 ordens de grandeza em concordância com este aumento de velocidade. Os valores de n
sofrem redução. Resultados semelhantes, com diminuição dos expoentes de Avrami, são reportados
na literatura sobre cristalização a frio de PLA [4,6], enquanto na cristalização isotérmica a partir do
fundido, o valor do expoente tende a não se alterar. Acredita-se que isto ocorre pela formação de
cristais heterogêneos ou distorcidos em regimes mais rápidos de cristalização, previstos pelas
teorias de Hoffman. [4]

Figura 1: Ampliação dos difratogramas de Raios-X para a amostra 180ºC Água cristalizadas a diferentes
temperaturas
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O tratamento térmico de cristalização nas diferentes temperaturas proporcionou uma
variação entre as fases cristalinas a e a’, como demonstrado pelo deslocamento dos picos do
difratograma na Fig. 1. Na cristalização a 85ºC observa-se o deslocamento dos picos principais para
valores de 2q menores e a presença de alguns picos exclusivos à fase a’. Na amostra cristalizada a
120ºC, os picos principais apresentam concordância com os valores de 2q teóricos, demonstrando a
presença somente de a. Na cristalização a 105ºC, o deslocamento intermediário evidencia a
presença de ambas as fases cristalinas.
Conclusões
Apesar da baixa concordância entre a morfologia e os parâmetros cinéticos da equação de
Avrami, causada pelas limitações da teoria, o estudo da cinética de cristalização isotérmica ainda
apresenta importância na estimativa do tempo de tratamento térmico isotérmico para a obtenção de
graus de cristalinidade determinados. A degradação promovida no processamento altera os
parâmetros cinéticos de cristalização, tanto pela diminuição da massa molar, quanto pelas estruturas
de degradação formadas pelos diferentes mecanismos térmicos ou hidrolíticos. O polimorfismo
a’/a se mantém mesmo para as amostras degradadas.
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