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RESUMO 

 
Muitos estudos atuais estão voltados para a melhoria das propriedades e da 

processabilidade de polímeros biodegradáveis. Este trabalho buscou tornar viável o 

processamento de nanobiocompósitos via métodos de processamento 

convencionais. Foram estudados nanobiocompósitos de PHBV/OMMT com a adição 

de plastificante (ATBC). O PHBV, a OMMT e o ATBC foram fornecidos 

respectivamente por PHB Industrial S/A (Brasil), Southern Clay Products (EUA) e 

Scandiflex S/A (Brasil). Neste estudo foram controlados os parâmetros de 

processamento e as formulações, buscando obter materiais com boas propriedades 

mecânicas e de barreira, com alta biodegradabilidade e com maior facilidade de 

processamento. A análise dos resultados de TGA, GPC, WAXS, DSC, propriedades 

mecânicas e biodegradabilidade levam a conclusão de que a adição de plastificante 

aos nanobiocompósitos melhorou a processabilidade e não influenciou no estado de 

dispersão da carga nanométrica. Com isso pode-se concluir que a adição de 

plastificante é uma boa alternativa para a processabilidade dos nanocompósitos de 

PHAs. 

 
Palavras-chave: Nano-biocompósito; Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato); 

Montimorilonita - MMT; Acetil tributil citrato -ATBC. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A atual necessidade de produção de materiais ecologicamente corretos tem 

levado ao desenvolvimento cada vez maior de polímeros biodegradáveis e, para que 

estes consigam substituir eficientemente os polímeros convencionais, muitos 
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estudos estão voltados para a melhoria de duas propriedades e processabilidade. 

Alguns estudos(1-3) mostraram que a utilização de argilas lamelares, para a obtenção 

de nanocompósitos, pode ser bastante interessante, no sentido de melhorar as 

propriedades térmicas, mecânicas, de barreira e de biodegradabilidade dos PHAs 

(Fig. 1). Porém, o que se nota também é que esta carga nanométrica pode levar a 

um grande aumento na degradação térmica destes polímeros, fazendo com que 

existam vários trabalhos voltados para esta problemática. Outros estudos(4-6), 

buscando alterações nas propriedades mecânicas dos PHAs, mas sobretudo a 

melhora na processabilidade e redução da degradação térmica, mostram que a 

adição de plastificantes a estes polímeros, apresenta resultados bastante 

satisfatórios. 

 
Fig 1. Representação química do Poli(hidrxibutirato-co-hidroxivalerato) – PHBV, um exemplo de PHA. 

 

Visando minimizar os efeitos indesejáveis da adição de nanocargas e 

potencializar os efeitos positivos, este trabalho analisou a incorporação de 

plastificante ao PHBV reforçado com argila lamelar. As consequências nas 

propriedades estruturais, mecânicas, térmicas e de biodegradação e serão 

investigadas e discutidas, para a otimização da formulação que forneça a melhor 

processabilidade, reprodutibilidade dos resultados, propriedades mecânicas, 

térmicas e de biodegradação. 

Devido à utilização de dois aditivos (nanocarga e plastificante) com variadas 

formulações, faz-se necessária a explicação da nomenclatura adotada. Para 

diferenciação dos aditivos incorporados, a nanocarga foi identificada como N e o 

plastificante como A e, suas frações mássicas serão mostradas antes das letras que 

as identificam, sendo assim, o material P3N, apresenta 3% em massa de nanocarga, 

o material P10A apresenta 10% em massa de plastificante e o P3N10A se refere ao 

nano-biocompósito plastificado com 3% em massa de nanocarga e 10% em massa 

de plastificante. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O PHBV foi fornecido pela PHB Industrial S.A. com 18 % em mol de 

hidroxivalerato. A carga mineral, montimorilonita organomodificada (OMMT) – C30B® 
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foi fornecida pela Southern Clay (EUA). O plastificante utilizado neste trabalho foi o 

citrato de acetil tributílico – ATBC, fornecido pela Scandiflex S/A.  

Diferentes formulações foram processadas em um misturador interno HAAKE. 

Os materiais processados foram posteriormente termoformados em uma prensa 

mecânica. Foram obtidos corpos de prova para tração nas dimensões 1x30X10 mm 

e, para a realização das análises de WAXS foram utilizados filmes finos. As análises 

de GPC foram realizadas em uma coluna de clorofórmio, à 25°C, em um 

equipamento Shimadzu, equipado com detector refrativo RID-10A e um detector UV 

SPD-M10A. O DSC foi realizado em um equipamento DSC 2910 (TA Instrumentes), 

em uma atmosfera de nitrogênio. Para as análises de TGA, foi utilizado o 

equipamentos modelo Q5 (TA Instruments).  As análises de DRX foram realizadas 

no difratometro Simens D5000 (Alemanha), usando radiação Cu Kα
 (1,5406Å) em 

temperatura ambiente e angulo de varredura de 2θ = 1,5-10° a 0,2°/min. Os ensaios 

de tração uniaxial foram realizados em um equipamento universal de tração (MTS 

2/M) a 25°C com velocidade de 10 mm/min. As análises de biodegradação foram 

realizados de acordo com as normas ASTM D6003 e ASTM G160.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  
 Os parâmetros de processamento foram determinados a partir dos resultados 

das análises reométricas, TGA e GPC, comparando diferentes formas de 

processamento. Estes resultados (não mostrados aqui) indicaram que os parâmetros 

que minimizam a degradação e promovem a melhor mistura foram: 10 min, 100 rpm 

e temperatura de 155°C e 150°C para os materiais sem e com plastificantes, 

respectivamente. Uma vez definidos o tempo e a temperatura de processamento, 

buscou-se determinar a melhor forma de incorporação. Seis diferentes formas foram 

e caracterizados por difração de raios X, para determinar se a ordem e a forma de 

incorporação influenciam o estado final de intercalação da argila na matriz 

polimérica. As distâncias interplanares determinadas pelas análises de SAXS estão 

representadas na Tab. 1.  

 
Tab 1. Valores das distâncias interlamelares para o PHBV(P)/C30B®(N)/ATBC(A) com diferentes 

forma de incorporação. Os parênteses ( ) indicam que os materiais foram misturados antes de 

inseridos no misturador interno. 

 NA P(NA) (PA)N (PN)A (PN) (PNA) 
2θ (°) 4,9 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 

d001 (Å) 18,0 19,7 20,1 20,2 20,5 20,6 
Estes resultados mostram que a forma de incorporação gera uma pequena 

variação no estado final de dispersão da argila presente. Podemos notar que em 
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todos os casos ocorreu um aumento da distância interlamelar, indicando que as 

macromoléculas poderiam estar intercalas e/ou esfoliadas com as lamelas da argila. 

Quando os 3 componentes são misturados (PNA) antes de serem adicionados, 

ocorre o maior espaçamento entre as lamelas da argila, indicando um maior 

intercalamento/esfoliamento.  

A determinação das frações mássicas do plastificante e da nanocarga foi feita 

inicialmente para cada componente separadamente e depois para os três elementos 

juntos (PHBV, C30B® e ATBC). Foram testadas, baseado na literatura, formulações 

contendo de 0 a 20% em massa de ATBC e entre 0 e 10% em massa de C30B®. Os 

materiais processados em HAAKE foram então analisados por DSC, GPC, TGA, 

DRX e propriedades mecânicas. 

Para uma análise da degradação térmica destas formulações, foram realizadas 

análises termogravimétricas. As temperaturas iniciais (T80%), finais (T20%) e de 

máxima taxa de degradação serão analisadas para o estudo da estabilidade térmica 

dos materiais estudados. De acordo com Torre [92, 116], se a degradação de cada 

componente da mistura é independente, a perda de massa obtida por TGA é dada 

pela Eq. (A), onde W é a fração de massa residual da mistura. Wa e WPHBV são as 

frações de massa residuais do aditivo e do polímero puro, respectivamente, e xa e 

xPHBV são as frações mássicas do aditivo e do PHBV, respectivamente. 
W = Wa xa + WPHBV xPHBV           (A) 

A partir desta equação é possível calcular a curva esperada para a degradação 

térmica a partir das curvas dos componentes separadamente. Os resultados obtidos 

experimentalmente e os calculados estão representados na Tab 2. A grande 

variação entre os resultados obtidos experimentalmente e os calculados  indicam 

que a termo-degradação do PHBV, plastificante e da nanocarga são 

interdependentes. 
 
Tab 2. Resultados dos ensaios de TGA para diferentes formulações com diferentes teores de 

plastificante e de nanocarga. Para comparação os valores calculados estão indicados como calc. 

 P P10A P20A P20Acalc P1N P3N P3Ncalc 
T80% 287 285,5 283 218 288 286 284 
Tmáx 301 301 301,5 253 302 300 302 
T20% 304,5 304,5 305 258 306 304 303 

 
Os resultados de TGA mostram que a adição de plastificante fez com que a 

degradação térmica se iniciasse em temperaturas inferiores às do PHBV puro, o que 

provavelmente esta associada ao plastificante, que apresenta T80% a 210°C. A 

degradação se dá em uma única etapa e parte do plastificante não é eliminada no 

inicio da degradação, o que novamente indica uma boa interação entre plastificante 
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e polímero. Tanto a temperatura de máxima taxa de degradação, quanto a 

temperatura final não são alteradas com a incorporação de plastificantes, mostrando 

que a estabilidade térmica do PHBV permanece a mesma com a presença do 

plastificante ATBC. A presença da carga mineral faz com que a degradação térmica 

se inicie a temperaturas mais baixas, provavelmente devido à presença do 

organomodificador na argila. A atuação dos organomodificadores na degradação 

térmica do PHB, que pode ser aplicada ao PHBV, foi descrita por Bordes(3) da 

seguinte forma: inicialmente ocorre a decomposição do surfactante através da 

eliminação de Hafmann ou através de um ataque nucleofílico, o produto da 

decomposição, aminas ou prótons ácidos, podem contribuir para o mecanismo de 

cisão das macromoléculas poliméricas. 

Os resultados das análises térmicas indicam poucas diferenças entre os teores 

de cada componente, apresentando comportamentos semelhantes com a variação 

da porcentagem mássica dos aditivos, sendo assim, o fator determinante para a 

seleção da formulação mais adequada foi a analise das propriedades mecânicas dos 

materiais. As características mecânicas destes materiais foram analisadas por 

resistência a tração e os resultados estão representados na Fig 2.   
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Fig 2. Propriedades mecânicas (a)Tensão Máxima, (b) Deformação na Ruptura e (c) Módulo de 

Young, para o PHBV e diferentes formulações.  

Como se pode notar, o erro observado para materiais com 20% em massa de 

plastificante foi muito elevado, provavelmente devido à distribuição e dispersão 

parcialmente heterogenia do plastificante na matriz polimérica. Como a incorporação 

de 10% em massa de ATBC já foi suficiente para uma considerável redução na 

temperatura de fusão aliada a um aumento da deformação na ruptura, julgou-se 
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mais apropriado a utilização de 10% em massa de ATBC. Os resultados também 

mostraram que a quantidade de nanocarga que fornece as melhores propriedades 

mecânicas é de 3% em massa.  

Até o momento, as frações mássicas dos aditivos foram determinas 

separadamente, e devido à proximidade dos comportamentos apresentados para 

diferentes teores de nanocarga, optou-se por analisar o comportamento mecânico, 

quando, além da nanocarga, o plastificante é incorporado (Fig. 3).  
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Fig 3. Propriedades mecânicas (a)Tensão Máxima, (b) Deformação na Ruptura e (c) Módulo de 

Young, para o PHBV e diferentes formulações.  

 

Estes resultados também indicam que a presença de 3% em massa de C30B® 

é a mais adequada mesmo quando se adiciona o plastificante ao nanocompósito. 

As análises realizadas até aqui sugerem a formulação de 10% e 3% em massa 

para o ATBC e o C30B® respectivamente, para a produção dos nano-biocompósitos 

plastificados. Para a confirmação da biodegradabilidade esta formulação, a Fig.4 

mostra os resultados da perda de massa (em %) para as diferentes formulações 

obtidas, com 30, 60 e 120 dias, quando submetidas ao ensaio de biodegradação.  

As análises dos resultados mostram que a incorporação de argila aumenta 

consideravelmente a biodegradação do PHBV. De acordo com Maiti(2), esse 

incremento na biodegradabilidade se deve à redução da cristalinidade gerada pela 

presença da argila. A incorporação de plastificante também é responsável por uma 

maior perda de massa quando comparado ao PHBV puro. De acordo com Belem(4), 

o plastificante potencializa a biodegradação provavelmente devido ao fato de possuir 

massa molar muito inferior a do polímero. Os resultados dos ensaios de 
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biodegradação mostraram que os aditivos utilizados, independentemente da 

quantidade, intensificam a ação biodegradativa, mostrando que tanto a argila C30B® 

como o plastificante ATBC estão de acordo com a aplicação desejada. 
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Fig 4. Perda de massa de diferentes formulações submetidas à biodegradação. 

 
CONCLUSÕES 

 
Este trabalho buscou alternativas para a melhora na processabilidade e na 

fragilidade do PHBV. O nano-biocomposito plastificado, além de fornecer boa 

resistência à tração e elevada deformação na ruptura, apresentou ótimas 

propriedades biodegradativas e não alterou a estabilidade térmica do material. Este 

trabalho mostrou que a adição de plastificante ao nano-biocompósito PHBV/OMMT 

é, ao mesmo tempo uma solução às limitações de processamento associadas à 

degradação térmica e, um componente interessante na redução da fragilidade do 

PHBV. Futuros trabalhos investigaram a viabilidade de processamento destes 

materiais em grande escala, via extrusão e injeção. 
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DEVELOPMENT OF PLASTICIZED NANO-BIOCOMPOSITES OF 
POLY(HYDROXYBUTIRATE-CO-HYDROXYVALERATE)/MONTMORILONITE 

ORGANICALLYMODIFIED (PHBV/OMMT). 
 

ABSTRACT 
 
Several studies have aimed to improve the properties of biopolymers by the 

incorporation of nano-sized fillers, such as organo-modified montmorillonite (OMMT), 

to form nano-biocomposites. The objective of this work is to investigate the influence 

of acetyl tributyl citrate (ATBC) plasticizer with PHBV/OMMT nano-biocomposites 

aiming at improving their behavior. The materials PHBV, OMMT (C30B), and ATBC 

were provided by PHB Industrial S/A (Brazil), Southern Clay Products (USA), and 

Scandiflex S/A (Brazil), respectively. In this study the processing parameters and the 

formulations were controlled, pursuing materials with good mechanical and barrier 

properties with high biodegradability and with greater ease of processing. The 

analysis of the results obtained by TGA, GPC, WAXS, DSC, mechanical properties, 

and biodegradability lead to the conclusion that the addition of plasticizer in nano-

biocomposites improved processability and did not influence the state of nano-sized 

load dispersion. It can be concluded that the addition of plasticizer is a good 

alternative to the processability of nanocomposites of PHAs.  

 

Key-words: Nano-biocomposites; Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) - PHBV; 

Montmorilonite - MMT; Acetyl tributyl citrate - ATBC. 


