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Resumo: Polihidroxibutirato é um poliéster natural e biodegradável, suscetível à cristalização secundária quando 
armazenado a temperatura ambiente. O pó de coco é um resíduo agroindustrial com boas perspectivas para uso como 
carga em compósitos. Neste contexto, foram produzidos compósitos PHB-pó de coco, compatibilizados pela silanização 
do pó de coco. A evolução da cristalização secundária nos materiais foi avaliada por difração de raios-X. Seu efeito foi 
verificado por ensaios de tração que apresentaram aumento do módulo de elasticidade com o aumento da cristalinidade.   
Palavras-chave: Polihidroxibutirato, fibra vegetal, modificação química, cristalização secundária. 
 

Evaluation of secondary crystallization effect in polyhydroxybutyrate and silanized coir dust 
composites 

Abstract: Polyhydroxybutyrate is a natural and biodegradable polyester, susceptible to secondary crystallization when 
it is stored at environment temperature. Coir dust is an agroindustrial waste which has good prospects for use as filler in 
composites. In this context, PHB-coir dust composites were produced. The compatibilization was made by coir dust 
silanization. The secondary crystallization evolution on materials was evaluated by x-ray diffraction. Its effect was 
verified by tension tests which presented that elastic modulus increases when crystallinity increases. 
Keywords: Polyhydroxybutyrate, plant fiber, chemical modification, secondary crystallization.  
 
 
Introdução  

O polihidroxibutirato (PHB) é um poliéster natural da família dos polihidroxialcanoatos (PHAs) os 

quais são obtidos a partir da fermentação de carboidratos no interior de microrganismos. É um 

polímero biodegradável e apresenta-se como uma promissora alternativa para a substituição de 

produtos feitos a partir de materiais plásticos de curto prazo de vida, tais como sacolas e 

embalagens [1]. Entretanto, seu custo de produção é alto [2] comparado aos plásticos 

convencionais, e suas propriedades mecânicas são inadequadas para algumas aplicações. Outra 

limitação do PHB é sua elevada cristalinidade e sua susceptibilidade à cristalização secundária após 

processamento. Este comportamento ocorre devido à sua temperatura de transição vítrea (Tg) 

inferior à temperatura ambiente e resulta na formação de grandes cristais levando ao aumento da 

fragilidade e redução da resistência mecânica [3]. 

2364



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

Para amenizar estes problemas costuma-se incorporar cargas vegetais, que são resíduos obtidos a 

baixo custo, para formação de compósitos. Com isso, além de reduzir o custo do material são 

obtidas melhores propriedades mecânicas [4]. 

O pó de coco é o resíduo do processamento das fibras de coco e é composto por pó e fibras curtas, 

não apresentando ampla aplicabilidade e por isso é descartado como resíduo sólido. Seu uso como 

carga em compósitos pode contribuir para um melhor aproveitamento de resíduos agroindustriais 

[5]. A baixa afinidade entre o PHB e as fibras vegetais leva à necessidade de utilizar um método de 

compatibilização entre carga e matriz para garantir que não haverá descolamento na interface 

quando submetido à carregamentos e com isso garantir que o reforço será efetivo transferindo as 

tensões da matriz para a carga. A modificação química da superfície da fibra vegetal [6-8] é uma 

maneira de reduzir a sua hidrofilicidade e promover a sua compatibilização com a matriz de PHB. 

O objetivo deste trabalho foi produzir compósitos de PHB reforçados com pó de coco e avaliar 

como a cristalização secundária é afetada pela presença da carga. O método de compatibilização 

carga-matriz adotado foi a silanização superficial do pó de coco. 

 

Experimental 

Preparação do pó de coco 

O pó de coco foi seco em estufa a 110oC por 24 h e moído por esferas de aço inox de 3 mm de 

diâmetro, em copos de aço inox em moinho planetário RETSCH PM-4, a 208 rpm, por 30 minutos. 

Para a silanização, foram preparadas soluções aquosas a 0,01; 0,05 e 0,1% de 3-aminopropil-

trietoxisilano (3-APTES), Sigma Aldrich, a pH 6. As soluções permaneceram em banho 

ultrassônico por 1h. Amostras do pó foram separadamente imersas em cada uma das soluções e 

permaneceram em banho ultrassônico por 1 h. As soluções foram filtradas a vácuo e os materiais 

foram lavados com água destilada durante a filtração. Os materiais foram secos em estufa a 105oC. 

 

Produção dos compósitos 

Foram preparadas misturas homogêneas de PHB com 20% de triacetina a 99% de pureza (Sigma 

Aldrich), e 1,5% de pó de coco, em um agitador mecânico (Tabela 1). Os materiais foram 

processados em extrusora mono-rosca (Extrusão Brasil) a 30 rpm e 95, 130, 138 e 120oC nas zonas 

1 a 4, respectivamente. O material obtido foi peletizado e seco em estufa à vácuo. Os corpos de 

prova foram moldados por compressão a 164oC e 3 ton durante 6 minutos, e resfriados a 35oC por 

10 minutos. 
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Tabela 1 – Materiais produzidos seguindo as mesmas condições de processamento. 

Amostra Composição 

PHB/T* PHB/Triacetina 

CPC PHB/Triacetina/PC** 

CS1_0,01 PHB/Triacetina/PC silanizado com 3-APTES a 0,01% 

CS1_0,05 PHB/Triacetina/PC silanizado com 3-APTES a 0,05% 

CS1_0,1 PHB/Triacetina/PC silanizado com 3-APTES a 0,1% 

*PHB plastificado, sem carga. **PC: Pó de coco. 

 

Caracterização do pó de coco modificado 

O pó de coco foi caracterizado por espectroscopia no infravermelho em espectrômetro FTIR, 

PERKING ELMER, Spectrum 100, com acessório de reflectância total atenuada (ATR). 

 

Caracterização dos compósitos 

A evolução da cristalinidade foi avaliada por difração de raios-X utilizando-se um Difratômetro de 

raios-X 6000, Shimadzu que opera com uma fonte de radiação de CuKα (λ = 0,1542 nm). Foi 

investigada a região entre 2θ = 5 - 50o a 4o/min, com coleta de dados de 0,05o. A cristalinidade foi 

calculada através da razão entre a área da porção cristalina e a área total integrada dos picos do 

difratograma (Eq. 1), utilizando-se um fator de correção que é característico do polímero onde %C é 

o grau de cristalinidade, Ac é a área dos picos da porção cristalina, Aa é a área da porção amorfa 

(área da porção cristalina subtraída da área total), e K o fator de correção que para PHB é igual a 

0,96 ± 0,03 [9]. 

%C = [Ac / (Ac + KAa)] x 100  (1) 

 

As propriedades mecânicas do PHB e dos compósitos com pó de coco foram avaliadas por ensaios 

de tração em uma máquina universal de ensaios Instron 5567, com velocidade do travessão de         

2 mm/min e uma célula de carga de 10 kN. 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização do pó de coco modificado  

Os espectros no infravermelho das amostras de pó silanizado (Fig. 1) mostram o aparecimento de 

uma banda na região de 1.105 cm-1 atribuído à ligação Si-O [10]. A formação desta ligação é 

2366



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

conseqüência da reação de silanização entre o 3-APTES e os grupos hidroxila presentes na 

superfície do pó de coco e comprova a ocorrência da modificação do pó de coco [11]. 
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Figura 1 - Espectros de FTIR das amostras do pó de coco (Região expandida: 1.200 – 900 cm-1). 

 

Caracterização dos compósitos 

O aumento da cristalinidade com o tempo verificada por DRX (Fig. 2) mostra que ocorreu 

cristalização secundária no PHB e compósitos, atingindo estabilidade em torno de 20 dias com 45% 

(± 2) de cristalinidade independente da presença da carga. Este fato é explicado devido à 

mobilidade molecular na fase amorfa do polímero à temperatura ambiente, já que sua Tg é de 

aproximadamente 5oC, sendo esta diminuída com adição de plastificante. Desta forma as cadeias 

tendem a se alinhar formando cristais. Como a movimentação é restrita pela fase cristalina, a 

cristalização ocorre até o sistema atingir estabilidade. 

Para avaliar o efeito da cristalização secundária nas propriedades mecânicas dos compósitos foram 

realizados ensaios em tração com 8 dias e com 20 dias (tempo de estabilização da cristalização 

secundária nestes materiais) após a moldagem dos materiais produzidos. Os resultados (Fig. 3) 

mostram que o aumento da cristalinidade afetou as propriedades mecânicas evidenciadas pelo 

aumento do módulo de elasticidade em consequência do aumento da rigidez. Porém, este efeito foi 

mais pronunciado nos compósitos com pó silanizado, devido à melhora da interação carga-matriz 

ocasionada pelos tratamentos. 
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Figura 2 – Evolução da cristalinidade com o tempo obtida por DRX. (A) PHB/T e CPC e (B) CS1_0,01, 

CS1_0,05 e CS1_0,1. 
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Figura 3 – Efeito da cristalinidade no módulo de elasticidade dos materiais produzidos. 

 

O efeito da cristalização secundária nas propriedades mecânicas é devido ao aumento da fase 

cristalina que gera diminuição da fase amorfa, diminuindo também a mobilidade das cadeias 

poliméricas, o que confere aumento de módulo e da dureza ao material. 

 

Conclusões 

O PHB e compósitos sofrem cristalização secundária após seu processamento e moldagem, devido à 

mobilidade existente na fração amorfa em temperatura ambiente que está acima da Tg do PHB, 

atingindo estabilidade em torno de 20 dias e com 45% (± 2) de cristalinidade. A cristalização 

secundária afetou as propriedades mecânicas do material, aumentando o módulo de elasticidade e, 
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consequentemente, a rigidez dos materiais. A silanização do pó de coco aumentou a interação 

carga-matriz, contribuindo também para o aumento do módulo. 
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