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RESUMO 
 

O poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) - PHBV é um poliéster biodegradável 
que vem sendo estudado como uma opção para a produção de artigos descartáveis. 
Este termoplástico apresenta algumas desvantagens que limitam seu uso no 
desenvolvimento de aplicações industriais: dificuldade de processamento, alto grau 
de cristalinidade e custo elevado de produção em relação a polímeros 
convencionais. Uma alternativa para contornar estes problemas é a incorporação de 
pequenas quantidades de argilomineral ao polímero. O objetivo deste trabalho foi a 
produção e a caracterização de nanocompósitos de PHBV reforçados com atapulgita 
modificada com cloreto de hexadeciltrimetilamônio em diferentes composições. Os 
compósitos foram caracterizados por DRX, MEV e análises térmicas. Os melhores 
resultados foram obtidos para os filmes contendo 3% e 5% de atapulgita, 
apresentando um discreto aumento na janela de processamento, redução da 
temperatura de cristalização e diminuição do grau de cristalinidade em relação ao 
PHBV puro. 
 
Palavras Chave: Polímeros biodegradáveis, PHBV, Atapulgita, nanocompósitos. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Devido a sua alta resistência ao ataque imediato de microorganismos e 

durabilidade, os materiais poliméricos quando descartados persistem no meio 

ambiente por centenas de anos, gerando um grande volume de lixo. A utilização de 

plásticos biodegradáveis representa uma alternativa viável para reduzir a quantidade 

de rejeitos e para melhorar o gerenciamento do descarte de sólidos.  

O poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) - PHBV é um poliéster 

biodegradável de origem natural, produzido por diversos microorganismos na forma 

de grânulos intracelulares, como material de reserva de carbono e energia. Por ser 

produzido a partir de recursos renováveis e por apresentar propriedades 

semelhantes ao polipropileno isotático, este biopolímero constitui uma opção para a 

substituição do uso de polímeros derivados do petróleo em diversas aplicações, 
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como por exemplo para a produção de artigos descartáveis. No entanto, este 

termoplástico apresenta algumas limitações a seu uso no desenvolvimento de 

aplicações industriais: dificuldade de processamento, alto grau de cristalinidade e 

custo elevado de produção em relação a polímeros convencionais1. Diversas 

pesquisas têm demonstrado que a incorporação de uma pequena quantidade de 

argila à matriz polimérica, formando compósitos ou nanocompósitos, melhora as 

propriedades mecânicas e térmicas do material quando comparadas às do polímero 

puro,2,3 além de diminuir o custo total de produção. A argila também tem sido 

utilizada como agente nucleante para alguns polímeros cristalinos. 

A atapulgita é um argilomineral tipicamente fibroso. Possui uma estrutura 

tridimensional que consiste em uma dupla camada composta de tetraedros de silício 

e oxigênio unidas por íons de magnésio octaedricamente. Estas camadas em forma 

de fita estão unidas pelas extremidades por ligações Si-O-Si, resultando em uma 

estrutura porosa com canais de aproximadamente 3,7 a 6,0 Å4.  

O objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização de nanocompósitos 

de PHBV reforçados com atapulgita organofílica (ATM) em diferentes composições. 

 
EXPERIMENTAL 
 

Materiais 
 
O copolímero PHBV na forma de pó (4,07wt% HV) foi fornecido pela PHB 

Industrial S/A (São Paulo, Brasil) e usado como recebido. A atapulgita natural foi 

obtida do Estado do Piauí, Brasil. 

 
Preparação dos nanocompósitos 
 
Para a obtenção da atapulgita organofílica (ATM), a argila natural foi 

adicionada a uma solução de cloreto de hexadeciltrimetilamônio a 80°C e agitada 

vigorosamente durante 3 h. O material foi filtrado e lavado repetidamente com água 

destilada. O filtrado foi tratado com uma solução 0,1 N de AgNO3 para garantir a 

remoção dos íons cloreto. A atapulgita foi mantida a 80°C durante 5 horas e depois 

peneirada em peneira de mesh 325. Os nanocompósitos foram preparados pelo 

método de intercalação via solução. O PHBV foi dissolvido em clorofórmio (7%p/v) e 

diferentes conteúdos de atapulgita modificada (1, 3 e 5%) foram adicionados à 

solução polimérica. Esta solução foi submetida à vigorosa agitação mecânica e 
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mantida a temperatura ambiente por 3 dias com agitações ocasionais. Após este 

período, a solução foi aquecida por 1h a 60ºC, vertida em moldes de vidro. Os filmes 

dos nanocompósitos foram obtidos após a completa evaporação do solvente. 

 
Morfologia 
 
A morfologia dos compósitos foi analisada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) em um JEOL JSM, modelo 6460 LV, com voltagem de aceleração 

de 15 kV. As amostras foram previamente recobertas com uma fina camada de ouro 

obtida por pulverização a vácuo (20 mA por 2 minutos). Para a análise da seção 

transversal, os filmes de PHBV/atapulgita foram imersos em nitrogênio líquido e 

fraturados. 

 
Estrutura Cristalina 
 
A estrutura cristalina da atapulgita e dos compósitos foi estudada por Difração 

de Raios X (DRX), utilizando um difratômetro RIGAKU, operando em modo de 

varredura, com radiação CuKa (λ = 1,5418 Å) e filtro de níquel com voltagem de 40 

kV e corrente de 40 mA, velocidade de varredura 2º/mim em 2θ (3 - 60º). 

 
Propriedades Térmicas e Cristalinidade. 
 
Análises térmicas foram realizadas em equipamento DSC (Perkin Elmer Pyris 6 

Diferential Scanning Calorimeter). O nitrogênio foi usado como gás de purga a um 

fluxo de 40 mL/min. Amostras com cerca de 3 mg foram seladas em panela de 

alumínio. Foi realizado um primeiro aquecimento da temperatura ambiente até 200 

°C, a uma taxa de 10°C/min e mantida esta temperatura por um período de 2 

minutos, para eliminar a história térmica da amostra. Após esse período as amostras 

foram resfriadas rapidamente a uma taxa de resfriamento de 40°C/min, para -20°C e 

mantida uma isoterma de 2 minutos. Um segundo aquecimento foi realizado até a 

temperatura de 200°C sob uma taxa de 10°C/min.  

O grau de cristalinidade do PHBV nos filmes PHBV/ATM (grau de cristalinidade 

mássico, Xc mássico) foi estimado considerando a entalpia de fusão e massa de 

PHBV presente na amostra (Eq. A).  

 
                                                 (A) 
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Sendo, Xc o grau de cristalinidade da amostra, ∆Hf o calor e fusão da amostra, 

W PHBV a fração mássica do PHBV e ∆Hf° o calor de fusão do polímero 100% 

cristalino. Neste trabalho foi adotado o calor de fusão do PHB 100% cristalino que 

corresponde a 146 J/g, pois a amostra de PHBV possui um teor de hidroxivalerato 

menor que 10%5. 

As análises termogravimétricas (TGA) foram conduzidas em um SDT 2960 

Simultaneous DSC-TGA em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 100 mL/min, com 

aquecimento até 600°C a 10ºC /min. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Imagens obtidas por MEV da seção transversal dos filmes de PHBV/ATM são 

apresentadas na Fig 1. Feixes de atapulgita estão distribuídos homogeneamente ao 

longo da seção transversal dos compósitos. Pode-se observar a presença de alguns 

aglomerados de argila nos compósitos com teor de argila de 3 e 5%. 

 

 
Figura 1 Imagens MEV da seção transversal dos filmes PHBV/ATM: (a) 1%ATM, (b) 3%ATM, (c) 

5%ATM 

 
Os compósitos PHBV/ATM em composições com 1, 3 e 5% de argila foram 

identificados como PHBV/1ATM, PHBV/3ATM e PHBV/5ATM, respectivamente. Os 

resultados obtidos pela caracterização por de Difração de Raios X (DRX) e por 

Calorimetria Diferencial de Varrredura das amostras são apresentados na Figura 2.  

A Fig 2a mostra os padrões de DRX dos filmes de PHBV e dos compósitos 

PHBV/ATM. O padrão de DRX do PHBV corresponde ao mesmo padrão do 

a
%

b c 
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homopolímero PHB, conforme relatado na literatura6, para a composição de HV 

presente na amostra. O filme de PHBV apresenta picos proeminentes na região 2θ 

de 10 a 40°. Observa-se que os compósitos PHBV/ATM exibem picos proeminentes 

na mesma região do PHBV indicando que a estrutura cristalina do polímero não foi 

afetada pela adição de argila.O pico de difração típico da atapulgita que ocorre em 

torno de 2θ = 8,42º (relacionado à difração do plano cristalográfico (110) da 

atapulgita ) pode ser observado nos difratogramas dos filmes de PHBV/ATM.  

A Fig 2b mostra a curva DSC para o filme de PHBV e para os compósitos com 

atapulgita modificada durante o segundo aquecimento. Os parâmetros térmicos 

obtidos a partir da curva DSC, referente ao segundo aquecimento, são mostrados na 

Tab 1. 
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Figura 2 (a) DRX dos filmes de PHB e dos nanocompósitos PHBV/ATM. (b) Curvas DSC (a)PHBV, 
(b)1%ATM, (c) 3%ATM, (d) 5%ATM. 
  
Tabela 1 Parâmetros térmicos obtidos da curva DSC do segundo aquecimento dos filmes de PHBV 

com atapulgita modificada 

Amostra Tg(°C) Tc(°C) ∆Hc(J/g) 1°Tf(°C) 1°∆Hf(J/g) 2°Tf(°C) 2°∆Hf(J/g) Xc(%) 
PHBV  -2,03 

±0,53 
46,15 
±1,82 

-39,42 
±6,34 

168,58 
±1,01 

69,00 
±8,81 

-- -- 53,7 
±7,5 

1ATM -1,65 
±0,37 

40,91 
±0,01 

-32,36 
±0,34 

168,24 
±0,01 

58,85 
±2,60 

-- -- 40,7 
±1,8 

3ATM -5,59 
±0,26 

41,82 
±0,13 

-32,36 
±1,37 

135,83 
±0,23 

3,46 
±0,01 

154,43 
±0,70 

57,11 
±3,55 

42,8 
±2,5 

5ATM -6,61 
±0,01 

41,98 
±0,13 

-22,12 
±4,63 

130,91 
±0,13 

3,36 
±0,64 

154,29 
±0,01 

47,63 
±5,98 

36,8 
±4,8 
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A presença da atapulgita modificada induziu a cristalização do PHBV a 

temperaturas menores para todas as composições de PHBV/ATM. Esta aceleração 

na taxa de cristalização pode reduzir os problemas associados à cristalização 

secundária do PHBV. A temperatura de transição vítrea (Tg) dos compósitos com 

1% de atapulgita modificada não apresentou mudanças significativas em relação ao 

filme de PHBV. Para os compósitos com teores de atapulgita de 3 e 5% observou-se 

uma diminuição da temperatura de transição vítrea. A presença de aglomerados de 

argila nos filmes PHBV/3ATM e PHBV/5ATM, pode ter sido um fator determinante, 

para reduzir a Tg dos compósitos. A temperatura de fusão do PHBV nos compósitos 

com teores de atapulgita de 3 e 5% diminuiu em relação ao filme de PHBV, com o 

acréscimo da atapulgita modificada. Nos filmes com 3 e 5 % de argila modificada 

observou-se a formação de duas populações de cristais distintas, evidenciadas pela 

presença de dois picos endotérmicos, sugerindo a formação de cristais com maiores 

imperfeições e/ou cristais menores, que fundiram em temperaturas menores. 

Resultado semelhante a este é descrito na literatura7. Os compósitos de PHBV/ATM 

apresentaram uma diminuição no grau de cristalinidade em relação ao filme de 

PHBV. No entanto, não houve variação do grau de cristalinidade em função do teor 

da argila. 

A modificação organofílica realizada na atapulgita, não proporcionou um 

aumento da estabilidade térmica do PHBV. A Tab 2 exibe a temperatura de início da 

degradação térmica (Tonset), a temperatura final (Tendset) e a temperatura em que a 

taxa de variação de massa é máxima (Tpico) do filme de PHBV e dos compósitos com 

a argila modificada (PHBV/ATM).Observou-se que a estabilidade térmica dos 

compósitos com atapulgita modificada diminuiu, em torno de10°C, com a 

incorporação da argila.  

 
Tabela 2 Dados da análise termogravimétrica e diferenças entre a temperatura de degradação (Tpico) 

e a temperatura de fusão do PHBV e compósitos. 

 

 

A presença da argila modificada promoveu um decréscimo na temperatura de 

degradação do PHBV ao mesmo tempo em que ocasionou uma diminuição na 

Amostra Tpico (°C) Tonset (°C) Tendset (°C) Tpico - Tf (°C) 
PHBV 285,9 276,8 294,9 117,3 
1ATM 274,2 264,7 279,1 106,0 
3ATM 275,7 265,5 280,6 121,3 
5ATM 274,9 260,9 277,0 120,6 
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temperatura de fusão. Para compósitos com teores de 3 e 5% de argila, a diferença 

entre a temperatura de degradação e a temperatura de fusão aumentou em relação 

ao PHBV (ver Tab 2), porém a janela de processamento ainda permaneceu estreita.  

 
CONCLUSÕES 

 
Foram obtidos compósitos de PHBV/atapulgita organofílica pelo método de 

intercalação via solução, com uma distribuição homogênea da atapulgita na matriz 

do polímero. A incorporação de mais de 3% de atapulgita modificada levou à 

formação de aglomerados. Foi observada uma diminuição no grau de cristalinidade, 

nas temperaturas de cristalização, de fusão e de transição vítrea e na estabilidade 

térmica do polímero em função do acréscimo de argila à matriz do PHBV. A 

incorporação de 3 e 5% de atapulgita modificada possivelmente acarretará uma 

pequena melhoria nas condições de processamento do PHBV. Desta forma, a 

atapulgita se apresenta como um material natural, de baixo custo, que pode ser 

utilizado para reduzir o custo de produção do PHBV e melhorar as suas 

propriedades. Os filmes de PHBV contendo 3% e 5% de atapulgita modificada 

podem ser considerados como candidatos potenciais para a produção de artigos 

descartáveis biodegradáveis. 
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CARACTERIZATION OF NANOCOMPOSITES PHBV/ATTAPULGITE 
ORGANOPHILIC 

 
 
 

ABSTRACT 
Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) – PHBV is a biodegradable polyester 
which have been studied as an option for the production of disposable goods. This 
thermoplastic has some disadvantages that limit its use in industrial scale 
applications: the relative difficulty of processing, high degree of crystallinity and high 
cost of production relative to conventional polymers. An alternative to improve the 
properties of PHBV is the incorporation of small amounts of clay to the polymer. The 
aim of this work was to produce and characterize PHBV nanocomposites reinforced 
with organophilic attapulgite in different compositions. Natural attapulgite was 
modified with hexadecylmethylammonium chloride. The nanocomposites were 
characterized by XRD, SEM and Thermal analysis. It was observed reduction of the 
degree of crystallinity, melting and glass transition temperatures and the thermal 
stability of polymer in function on the addition of clay to the matrix of the PHBV. The 
best results were obtained for PHBV films containing 3% and 5% attapulgite. These 
films presented a slight increasing in processing window and decreasing in crystalline 
temperature and in degree of crystallinity as compared to pure PHBV.   
 
 
 
Keywords: Biodegradable polymer, PHBV, attapulgite, nanocomposites 
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