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Nanofibras de poli(3-hidroxibutirato) (PHB) foram produzidas por eletrofiação de uma solução contendo como solvente 
clorofórmio e dimetilformamida com concentrações de 90% e 10% v/v, respectivamente. A influência da concentração 
da solução no processo, morfologia e propriedades das nanofibras foram verificadas. As nanofibras foram 
caracterizadas por difração de Raios-X. A morfologia das nanofibras foi caracterizada por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). As propriedades térmicas foram analisadas por calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os 
resultados mostraram que as nanofibras de PHB obtidas possuem diâmetros menores que 500nm. Observou-se que o 
decréscimo nos diâmetros das fibras de PHB foi obtido com a redução da concentração da solução polimérica. Além 
disso, foi observado que as nanofibras obtidas são menos cristalinas que o polímero puro. 
 
Palavras-chave: Eletrofiação, nanofibras, poli(3-hidroxibutirato), caracterizaçã, PHB.  

 
Characterization of poly(3-hydroxybutyrate) mats obtained by electrospinning method 

 
Nanofibers of poly-3-hydroxybutyrate (PHB) were produced by electrospinning of chloroform/dimethylformamide 
(90/10%v/v) solutions. The influence of the solution concentration on the processing, morphology and properties of the 
nanofibers was evaluated. The nanofibers were characterized by wide-angle X-ray diffraction. The nanofibers 
morphology was evaluated by scanning electron microscopy (SEM). The thermal properties of the nanofibers were 
analyzed by differential scanning calorimetry (DSC). The results show that the obtained PHB nanofibers exhibit small 
average diameter (<500nm) and narrow diameter distribution. A decrease in the fibers average diameters of PHB fibers 
with the decrease of the solution concentration was observed. The nanofibers were observed to be less crystalline than 
pure polymer. 
 
Keywords: Electrospinning, nanofibers, poly(3-hydroxybutyrate), characterization, PHB.
 
Introdução: 

O PHB é um polímero ambientalmente degradável, pertencente à família dos 

polihidróxialcanoatos (PHAs), classe geral dos poliésteres de fonte bacteriana. Este material é 

sintetizado e acumulado como substância de reserva de carbono e energia, por uma grande 

variedade de microorganismos, sendo esta sua principal rota de obtenção. Pertence quimicamente à 

classe dos poliésteres de ácidos alcanóicos tendo sido descrito pela primeira vez em 1926 por 

Lemoigne [1]. Na Figura 1 pode-se observar a estrutura química do polímero biodegradável 

utilizado no presente trabalho: o PHB. 

                                

 

 

                                                                                         

Figura 1 - Estrutura química do PHB. 
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O poli (hidroxibutirato) ou poli (ácido 3- hidróxibutírico) - PHB  possui fração mássica 

cristalina (Xm) de cerca de 0,60. A temperatura de transição vítrea (Tg) do PHB é de 

aproximadamente 5ºC e a temperatura de fusão (Tm) de 175ºC, que são propriedades termoplásticas 

e características físicas e mecânicas semelhantes às do polipropileno isotático, que possui Xm de 

0,65, Tm de 174ºC e Tg de -15ºC [2]. O PHB apresenta, porém, a particularidade de ser altamente 

biodegradável quando exposto a ambientes biologicamente ativos, o que o torna muito atraente 

como substituto de plásticos tradicionais em situações de descarte no meio ambiente [3]. 

O método de eletrofiação tem sido largamente estudado nos últimos anos, devido à 

possibilidade de obtenção de fibras de diâmetros na faixa de 5 a 500nm, o que proporciona uma 

elevada razão entre área e volume (elevada área superficial) e uma elevada razão de aspecto 

(largura/ diâmetro). Estas características são úteis em várias aplicações tais como em processos de 

filtração, roupas protetoras, cobertura de feridas, sistemas de liberação controlada de drogas 

(remédios e pesticidas), membranas de separação, vasos sanguíneos artificiais, espelhos para uso no 

espaço, elementos estruturais em órgãos artificiais e precursores poliméricos de nanofibras 

cerâmicas ou de carbono [4]. A eletrofiação tem sido utilizada para produzir praticamente todo tipo 

de fibra polimérica, desde nanofibras de homopolímeros como nylon [5], poliésteres [4], 

poliacrilonitrila [6], compósitos reforçados (nanocompósitos) [7], copolímeros [8], biopolímeros 

[9,10] e blendas [11]. Entre 1934 e 2000, mais de 30 patentes americanas sobre eletrofiação de 

diversas fibras têm sido emitidas, mostrando o potencial desta técnica. 

No processo de eletrofiação, uma solução polimérica mantida pela sua tensão superficial no 

extremo de um tubo capilar é sujeita a um campo elétrico. Uma carga elétrica é induzida na 

superfície da solução por este campo elétrico. A repulsão mútua das cargas produz uma força 

diretamente oposta à tensão superficial. À medida que a intensidade do campo elétrico é aumentada, 

a superfície hemisférica da solução na ponta do tubo capilar se estira, tomando uma forma cônica 

conhecida como cone de Taylor. Quando o campo elétrico atinge um valor crítico no qual a força 

elétrica repulsiva supera a força da tensão superficial, um jato quase estável, reto e eletricamente 

carregado é ejetado da ponta deste cone. A formação e início deste jato é um processo auto-

acelerante. À medida que o jato se desloca pelo ar, o solvente da solução polimérica se evapora, 

formando-se uma fibra polimérica eletricamente carregada, a qual se deposita aleatoriamente sob 

uma malha metálica coletora. Assim fibras contínuas são depositadas, formando uma manta não 

tecida. A figura 2 ilustra esquematicamente este processo [12].  
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Figura 2 - Esquema de um sistema de eletrofiação [6]. 

 

Os objetivos deste projeto foram: processar e caracterizar as mantas de PHB produzidas por 

eletrofiação via solução do PHB/clorofórmio/dimetilformamida, em que foram variadas a 

concentração das soluções, e o campo elétrico aplicado. 

 

Experimental: 

Materiais 

Foi utilizado neste estudo o polímero poli(3-hidroxibutirato) (PHB) do lote FE-122R com 

massa molar média de 543.372g/mol produzido pela Biocycle. As suas principais características 

físicas e térmicas são apresentadas na Tabela 1 abaixo: 

 

     Tabela 1 - Propriedades referentes ao PHB. 

Propriedades Unidades Valores de Referência 

Temperatura de fusão cristalina (Tm)  ºC 175º 

Temperatura de transição vítrea (Tg) ºC 0 a 4º 

Densidade teórica do PHB cristalino g/cm3 1,26 

Densidade do PHB amorfo g/cm3 1,18 

Massa molar g/mol 543.372 

 

           E como solventes na preparação das soluções de PHB utilizou-se o dimetilformamida (DMF) 

solvente da Synth e o clorofórmio solvente obtido da J.T. Baker. Algumas das propriedades dos 

solventes utilizados podem ser vistas na Tabela 2. 
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          Tabela 2 - Propriedades dos solventes. 

Solvente 

Densidade 

relativa a 

20ºC 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Viscosidade 

(cP) 

Temp. 

ebulição 

(ºC) 

Temp. 

fusão 

(ºC) 

Pressão de 

vapor a 

21,1ºC 

(mmHg) 

Clorofórmio 1,48 119,38 1,44 61.7 -63.5 - 

DMF 0,950 73,09 - 153 -58,3 2,84 

 

Eletrofiação: A eletrofiação da solução polimérica foi realizada em um equipamento 

construído por Guerrini [12]; esta técnica consiste na aplicação de um elevado campo elétrico entre 

um capilar e um coletor. No capilar um eletrodo de cobre é imerso na solução polimérica; neste 

trabalho este capilar foi substituído por uma seringa sem embolo. Foram utilizados três variações de 

campo elétrico (20, 25 e 30kV/cm); a agulha utilizada possuía diâmetro de 1,2mm. Não houve 

controle da vazão, e o tempo de coleta foi de aproximadamente 30min. As mantas nanofibrílicas 

foram coletadas em um tambor rotativo revestido por uma folha de alumínio, sendo denominadas 

por PHB(3%) e PHB(5%) e PHB(7%), de acordo com a concentração de PHB presente em solução. 

Após obtenção, as mantas foram secadas em estufa à vácuo por 24hs a temperatura ambiente para 

remoção do solvente remanescente e caracterização por WAXD, DSC, FTIR, MEV e Dm. 

Difração de Raios-X a Altos Ângulos (WAXD): Essas medidas foram realizadas no 

difratômetro Rigaku, modelo Rotaflex, com radiação CuKα (λ= 1,5458Å) filtrada por Ni.   

Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC): As propriedades térmicas das nanofibras 

foram analisadas em um calorímetro da TA-Instruments, modelo Q100, em atmosfera inerte de 

nitrogênio, na faixa de temperatura de -20 a 200ºC e taxa de aquecimento de 10ºC/min. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): A morfologia das fibras foi avaliada no 

microscópio da Phillips modelo XL30-FEG. Antes da análise as amostras receberam uma fina 

camada de ouro.  

Determinação do Diâmetro Médio (Dm): O Dm das nanofibras foi obtido por meio do 

programa Imagem Pro-Plus 4.5, através das análises das micrografias obtidas por MEV.  

 

Resultados e Discussão: 

 

Observou-se nas mantas de PHB um aumento do diâmetro médio, mas uma menor quantidade 

de gotas com o aumento da concentração das soluções. A Figura 3 ilustra tal comportamento. Os 

diâmetros médios das mantas ficaram ente 200 e 300 para a amostra PHB(3%), entre 300 e 400 para 
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a amostra PHB(5%) e entre 400 e 500 para a amostra PHB(7%). Este fato também foi observado 

por Sill et. Al. [13] em mantas náilon 6,6. Verifica-se que o diâmetro médio das fibras aumenta com 

o aumento da concentração e que há uma incidência maior de defeitos nas concentrações mais 

baixas. Este fenômeno ocorre porque quanto menor a concentração mais difícil para que as fibras 

sequem antes de chegar ao coletor, e com isso, as fibras úmidas podem resistir ao processo de 

solidificação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(a)                                                         (b)                                                  (c)         

Figura 3 - Micrografias de MEV das nanofibras (a) PHB(3%), (b)PHB(5%) e (c)PHB(7%). 

 

A Figura 4 apresenta os difratogramas de raios-X na faixa de 2θ = 10-40o obtidos para as 

nanofibras de PHB eletrofiadas. Os difratogramas apresentam picos característicos do PHB 

cristalino, entretanto, podemos observar que as nanofibras obtidas apresentaram uma cristalinidade 

menor que a do PHB puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Difratogramas de raios-X do PHB puro e das nanofibras PHB(3%), PHB(5%) e 

PHB(7%). 
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A Figura 5 apresenta típica curva de DSC obtida para as nanofibras de PHB. As nanofibras 

obtidas fundiram na faixa de temperatura entre 156-158ºC. Observa-se um declínio em 

aproximadamente 60oC que corresponde à evaporação de solvente residual. O índice de 

cristalinidade (Xc) aparente das nanofibras foi calculado pela razão (Xc = ∆Hm/∆Hm° x 100) entre 

a entalpia de fusão (∆Hm ) da manta de PHB pela entalpia de fusão teórica (∆Hm°) do PHB, a qual 

é de 146J/g [14]. As mantas obtidas apresentaram cristalinidade na faixa de 30-31% onde pode-se 

comprovar que as mantas eletrofiadas apresentam uma cristalinidade menor que a do PHB puro. 

Iisto ocorre porque a solidificação das fibras é muito rápida devido a alta taxa elongacional durante 

a eletrofiação e por isso as cadeias não tem tempo para se organizarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Curva típica de DSC das nanofibras de PHB. 

 

Conclusões: 

Pode-se concluir que o PHB consegue ser eletrofiado a partir de soluções em 

clorofórmio/DMF (90/10 % v/v). As mantas processadas apresentaram uma diminuição na 

cristalinidade e o diâmetro médio diminui com a diminuição da concentração das soluções 

eletrofiadas. O mesmo comportamento ocorre com o aumento do campo elétrico e com a 

diminuição da distância de trabalho. O diâmetro das nanofibras obtidas foram inferiores a 500nm. 

Observou-se que a faixa de concentração das soluções de PHB/clorofórmio/DMF tem que 

estar entre 3 e 7% m/v para que estas produzam mantas eletrofiadas, pois valores menores de 

concentração levaria à uma viscosidade muito pequena gerando muitas gotas, e valores maiores de 

concentração levaria à uma solução muito viscosa o que impediria a passagem desta pela agulha. 
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As mantas processadas com soluções de PHB/clorofórmio/DMF de concentração 5% m/v a 

25,0 kV/cm e a uma distância de 10cm, PHB(%5), foram as mantas que apresentaram uma 

distribuição de diâmetros mais uniforme, fibras cilíndricas e poucas gotas.  
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