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Este estudo investiga a formação de gel em soluções de poli(3-hidroxibutirato) (PHB) e seu uso na preparação de 
blendas com acetato butirato de carboximetilcelulose (CMCAB). O método de formação de gel foi comparado com o 
método de precipitação em não-solvente e termomoldagem. Resultados de DSC e difratometria de raios X mostraram 
que as duas metodologias produziram blendas com características térmicas e comportamento de cristalização muito 
semelhantes. Imagens de microscopia eletrônica de varredura indicaram uma maior homogeneidade das blendas 
produzidas pelo processo de gelificação. Além disso, a metodologia de formação de gel fornece novas maneiras de 
preparar blendas imiscíveis de PHB com a vantagem de poder utilizar solventes ambientalmente mais amigáveis.  
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Preparation of poly(3-hydroxybutyrate)/carboxymethyl cellulose acetate butyrate blends using gel formation 
 
This study investigates poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) gel formation with a binary combination of solvents and its use 
on the preparation of PHB and carboxymethyl cellulose acetate butyrate (CMCAB) blends. The gel preparation method 
was compared to a precipitation method followed by hot pressing. The results from DSC and X-ray diffractions showed 
that both methodologies produced blends with very similar thermal properties and crystallization behavior. Scanning 
electron microscopy indicated better homogeneity in gel formation blends. Apart from this, the gel formation 
methodology provided new ways to prepare immiscible blends with the advantage of using friendlier solvents.  
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Introdução 
 

Géis são estruturas em rede que podem ser formadas quimicamente, a partir de reações de 
polimerização e/ou reticulação, ou fisicamente, pela formação de redes por associações físicas entre 
os polímeros, tais como entrelaçamentos, formação de sistemas moleculares organizados, como 
também por ligações de hidrogênio. Há dois tipos de géis físicos: o “gel forte”, caracterizado por 
quebrar-se e depois recompor-se após novo ciclo de gelificação, e os “géis fracos”, geralmente 
tixotrópicos e que refazem-se facilmente após ruptura, em períodos relativamente curtos[1]. 

A formação de géis de soluções de poli(3-hidroxibutirato) (PHB) é descrita na literatura para 
alguns  solventes, tais como dimetilformamida, dimetilsulfóxido e n-metil-2-pirrolidona[2,3]. Os géis 
formados por PHB nesses solventes são fisicamente estruturados, sendo considerados fortes e 
termoreversíveis[3,4].  

Cesàro e colaboradores[5] relataram que durante a formação do gel por resfriamento de 
soluções de PHB em DMF, a viscosidade da solução aumenta com o tempo, assim como a turbidez 
do sistema. A cinética de cristalização do PHB em sua forma gel foi estudada nesse trabalho, onde 
foi verificada a alta cristalinidade nos géis de PHB que foi atribuída à formação de estruturas 
lamelares formadas pela organização de cadeias PHB em macroconformações helicoidais. Ainda 
segundo Cesàro, o gel de PHB é formado quando pelo menos três cadeias organizadas em lamelas 
convergem e formam uma junção entre si, o que resulta na estruturação de uma rede tridimensional. 

O PHB é um polímero de origem natural, de alta massa molar e alta cristalinidade, sendo 
insolúvel na maioria dos solventes orgânicos comuns. O solvente mais utilizado para solubilizar o 
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PHB é o clorofórmio. Porém, a utilização deste solvente pode acarretar dificuldades práticas, devido 
à sua agressividade ao meio ambiente e à saúde humana. 

Em ensaios realizados no presente trabalho com diferentes solventes, foi observado que o 
PHB é solúvel na mistura clorofórmio/acetona, e que o sistema sofre gelificação à temperatura 
ambiente. Neste trabalho, essa característica do PHB foi explorada com o objetivo de obter blendas 
deste polímero com o acetato butirato de carboximetilcelulose (CMCAB), com morfologia 
controlada. Resultados anteriores evidenciaram que a blenda PHB/CMCAB é imiscível e apresenta 
morfologia de separação de macrofases quando preparada pelo método de solvent casting[7]. Neste 
trabalho, as características das blendas de PHB/CMCAB, obtidas pelo método de formação de gel, 
foram investigadas e comparadas com blendas preparadas pelo método de precipitação e 
termomoldagem.  
 
 
Experimental 
 
Materiais   
 

O PHB estudado foi adquirido da empresa alemã Biomer. Para as avaliações, o PHB 
cristalino  foi solubilizado em clorofórmio, precipitado em etanol e depois seco, para a obtenção do 
PHB amorfo. Este PHB foi analisado por cromatografia de permeação em gel, que indicou a massa 
molar média em número de aproximadamente 140.000 g mol-1. Os solventes orgânicos utilizados 
para a solubilização do PHB foram o clorofórmio e a acetona, todos PA e fornecidos pela Synth ou 
Merck. O álcool isopropílico da Synth foi utilizado para a precipitação dos polímeros. O acetato 
butirato de carboximetilcelulose foi gentilmente cedido pela Eastman do Brasil. 
 
Preparação das blendas de PHB/CMCAB 
 

Na metodologia de formação de gel, o PHB foi solubilizado em clorofórmio a 5% (m/m) e o 
CMCAB solubilizado em acetona a 2.5% (m/m). Os materiais foram misturados na proporção 
clorofórmio/acetona final de 2/8 e nas proporções PHB/CMCAB de 25/75, 50/50 e 75/25 (m/m), 
para obtenção das diferentes blendas. A gelificação do sistema ocorreu à temperatura ambiente, 
poucos minutos após a mistura das soluções. O gel obtido foi seco à temperatura ambiente até 
completa evaporação dos solventes. 

Na metodologia de precipitação em não-solvente, os polímeros foram solubilizados em 
clorofórmio nas mesmas proporções utilizadas na preparação anterior, e a solução resultante foi 
então precipitada em álcool isopropílico. O precipitado foi seco à temperatura de 50 °C até 
completa evaporação do solvente e, em seguida, foi submetido à termomoldagem em uma prensa 
com aquecimento a 190 °C por 2 minutos. 
 
Caracterização das blendas de PHB/CMCAB 
 

Os difratogramas de raios X (XRD) foram obtidos em um difratômetro Shimadzu, modelo 
XRD7000, operando com radiação Kα do Cu (l = 0,15406 nm), com tensão de 40 kV e corrente de 
40 mA. 

As análises de DSC foram conduzidas em amostras de aproximadamente 10 mg, com o 
seguinte programa de análise: a) aquecimento de 30 °C até 195 °C a 20 °C/min, com isoterma de 5 
min na temperatura final; b) resfriamento até -50 °C a 20 °C/min, com isoterma de 5 min; c) 
aquecimento até 200 °C a 20 °C/min. O equipamento utilizado foi o DSC de fluxo de calor da TA 
Instruments, modelo 2910, operando sob atmosfera de argônio. 

A análise morfológica da superfície de fratura dos materiais obtidos foi realizada nos 
microscópios eletrônicos de varredura JEOL JSM 6340F e JEOL JSM-6360LV, operando a 3 e 10 
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kV, respectivamente.  As amostras foram fraturadas em nitrogênio líquido e suas superfícies foram 
recobertas com ouro.  
 
 
Resultados e Discussão 
 

A Figura 1 mostra as curvas de DSC referentes ao segundo aquecimento para as blendas 
preparadas pelos métodos de precipitação/termomoldagem e gelificação. A Tabela 1 mostra os 
principais parâmetros obtidos a partir das análises de DSC. A curva observada no segundo 
aquecimento para as blendas PHB/CMCAB obtidas por precipitação/termomoldagem mostra a 
cristalização do PHB ao redor de 80 °C e uma fusão ao redor de 173 °C. As temperaturas de 
transição vítrea características do PHB e do CMCAB puros foram de 11 °C e 139 °C, 
respectivamente.  
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Figura 1: Curvas de DSC das blendas PHB/CMCAB e dos polímeros puros, preparados pelos métodos de: (A) 
precipitação e termomoldagem e (B) formação de gel. As curvas representam CMCAB 100% (a), PHB/CMCAB 
25/75 (b), PHB/CMCAB 50/50 (c), PHB/CMCAB 75/25 (d) e PHB 100% (e). 
 
 
Tabela 1: Temperaturas de transição vítrea (Tg) e de fusão (Tm), entalpia de fusão (DHm) e grau de 
cristalinidade (Xc) do PHB e CMCAB puros e blendas. 
 

Material Método de 
Preparação 

TgPHB 

(°C) 
TgCMCAB 

(°C) 
Tm 
(°C) 

DHm 
(kJ/mol) 

Xc 
(%) 

PHB  11 __ 170 94 63 

PHB/CMCAB 25/75 20 131 __ 0 0 

PHB/CMCAB 50/50 7 __ 174 60 80 

PHB/CMCAB 75/25 

 
Precipitação/ 

Termomoldagem 
8 __ 172 58 51 

PHB/CMCAB 25/75 7 __ __ 0 0 

PHB/CMCAB 50/50 3 __ 170 28 37 

PHB/CMCAB 75/25 

 
Gel 

     -6 __ 168 68 60 

CMCAB  __ 139 __ __ __ 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Nas blendas contendo 25% de PHB, preparadas pelas duas metodologias, a cristalização e a 
fusão não foram observadas.  A ausência dos picos de cristalização e de fusão do PHB nas blendas 
contendo 25% deste polímero indica a ausência de estruturas cristalinas do PHB nestas condições. 

O grau de cristalinidade foi calculado a partir da relação entre a entalpia de fusão da amostra  
e a entalpia de fusão do polímero (PHB) 100% cristalino. Este último foi considerado como sendo 
151 J g-1 [8]. Os valores obtidos foram normalizados em relação ao conteúdo de PHB nas blendas. 

É importante ressaltar que, embora não tenha sido possível determinar a temperatura de 
transição vítrea do CMCAB na maioria das blendas, a pequena variação nos valores de Tg do PHB 
nas diferentes blendas é uma evidência da imiscibilidade destes polímeros. As curvas de DSC das 
blendas obtidas por gelificação mostraram muitas semelhanças em relação às obtidas por 
precipitação seguida de termomoldagem. Ambas apresentaram temperaturas de fusão na região 
entre 170 e 174 oC e, para as blendas PHB/CMCAB 50/50 e 75/25, um pico de cristalização no 
aquecimento. As blendas 25/75 não apresentaram os picos correspondentes de fusão e de 
cristalização. Além disso, a curva referente à blenda 50/50, obtida por gelificação, mostra um perfil 
próximo ao da curva referente à blenda 25/75, o que indica que a cristalização do PHB é reduzida 
nestas condições. Por outro lado, as diferenças observadas em relação às temperaturas e entalpias de 
cristalização evidenciam que o método de preparação tem um efeito significativo na cristalização do 
PHB.  

Os resultados obtidos por difratometria de raios X são apresentados na Figura 2. É possível 
verificar que nas blendas contendo 25% de PHB a cristalização do polímero foi reduzida, o que 
pode ser verificado pela diminuição acentuada da intensidade relativa dos picos característicos da 
estrutura cristalina do PHB. Os difratogramas das blendas obtidas por gelificação mostram perfis 
mais próximos, o que também evidencia o efeito do método de preparação da blenda na 
cristalização do PHB. 
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Figura 2: Difratogramas de raios X das blendas PHB/CMCAB e dos polímeros puros, preparados pelos métodos: 
(A) precipitação e termomoldagem e (B) formação de gel. As curvas representam PHB 100% (a), PHB/CMCAB 
75/25 (b), PHB/CMCAB 50/50 (c), PHB/CMCAB 25/75 (d) e CMCAB 100% (e). 
 

As características morfológicas das superfícies de fratura dos filmes de PHB e CMCAB 
puros e das blendas foram investigadas por microscopia eletrônica de varredura. Algumas imagens 
obtidas estão apresentadas na Figura 3.  Observa-se que os materiais obtidos pelo método de  
formação de gel apresentam estrutura porosa bastante regular e típica de géis secos. As superfícies 
do PHB e CMCAB puros mostram morfologias diferentes, em qualquer das metodologias 
utilizadas. Também é possível verificar que a superfícies de fratura da blendas PHB/CMCAB 25/75 
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e 75/25 possuem texturas uniformes, com características intermediárias entre as do PHB e do 
CMCAB puros.  

 

 
 
Figura 3: Imagens de microscopia eletrônica de varredura de superfícies de fratura: (a,b) CMCAB, (c,d) PHB, (e,f) blenda PHB/CMCAB 
25/75 e (g,h) blenda PHB/CMCAB 50/50. Métodos de preparação dos materiais: (a,c,e,g) precipitação e termomoldagem; (b,d,f,h) formação 
de gel.  
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Por outro lado, a imagem da blenda PHB/CMCAB 50/50, obtida por 

precipitação/termomoldagem (Figura 3(g)), evidencia a ocorrência de domínios característicos de 
separação de fases. Esta observação demonstra a imiscibilidade dos polímeros, o que concorda com 
as análises feitas a partir dos resultados obtidos por DSC. Porém, no caso da blenda de mesma 
proporção, mas preparada pelo método de formação de gel, não foi possível identificar domínios 
das diferentes fases (Figura 3(h)). As mesmas características morfológicas foram observadas para a  
blenda PHB/CMCAB 75/25, cujas imagens não estão apresentadas. Portanto, o método de 
gelificação permite preparar blendas imiscíveis com morfologia uniforme em escala micrométrica, 
devido à formação de uma rede tridimensional de cadeias de PHB que restringe o crescimento de 
fases. 
 
 
Conclusões 
 
O método de gelificação mostrou-se mais adequado para a preparação de blendas de PHB e 
CMCAB, em comparação ao método de precipitação e termomoldagem. O método de gelificação é 
mais simples, possibilita a combinação de diferentes solventes e pode ser conduzido em temperatura 
ambiente. Além disso, a aplicação deste método de preparação de blendas permite um maior 
controle da morfologia de fases do sistema, podendo ser estendido a outras blendas de PHB. 
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