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Resumo: Derivados maleatados de poli(3-hidroxibutirato-3-hidroxivalerato) (PHBV) foram obtidos em misturador 
interno  em presença de anidrido maleico e peróxido de benzoíla, e caracterizados por espectroscopia de absorção no 
infravermelho. Blendas de amido de milho e PHBV foram preparadas por extrusão com e sem a adição dos derivados 
maleatados. Embora a técnica de difração de raios X tenha revelado um decréscimo na cristalinidade, as micrografias 
obtidas por microscopia eletrônica de varredura mostraram que a adição dos derivados maleatados levou a uma 
compatibilização parcial.  
 
Palavras-chave: Materiais biodegradáveis, Poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato), Amido termoplástico 

 
Characterization of TPS/PHBV blends prepared in the presence of maleated PHBV 

 
Abstract: Maleated derivatives of poly(3-hydroxybutyrate-3-hydroxyvalerate) (PHBV) were obtained in an internal 
mixer in the presence of maleic anhydride and benzoyl peroxide, and characterized by infrared spectroscopy. Extruded 
blends of cornstarch and PHBV were prepared with and without the addition of maleated PHBV. Although the X-ray 
diffractograms had revealed decreased crystallinity, the micrographs obtained by scanning electron microscopy 
indicated that the addition of the maleated derivatives led to a partial compatibilization.    
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Introdução  

O poli(3-hidroxibutirato-3-hidroxivalerato) consiste de copolímero biodegradável e biocompatível, 

produzido como material de reserva por diversos microrganismos, quando mantidos sob 

concentrações limitadas de nutrientes essenciais e em excesso de fonte de carbono. Em relação ao 

homopolímero poli(3-hidroxibutirato), o PHBV apresenta ponto de fusão mais baixo e flexibilidade 

mais elevada. O alto custo de produção e a alta cristalinidade não favorecem o uso generalizado 

como termoplástico [1]. No entanto, blendas de PHBV com polímeros biodegradáveis têm recebido 

a atenção de pesquisadores, devido à possibilidade de melhoria em suas propriedades [2,3]. Dentre 

os polímeros usados como componentes em tais misturas poliméricas, o amido mostra-se adequado 
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porque é produzido mundialmente em grande escala a custo relativamente baixo, e é totalmente 

biodegradável.  

A mistura simples de polímeros, na maioria dos casos, leva a materiais com propriedades mecânicas 

empobrecidas. Isso se deve à imiscibilidade termodinâmica entre a maioria dos pares poliméricos.  

Nesse trabalho, derivados maleatados de PHBV foram preparados e caracterizados, com o objetivo 

de investigar-se o efeito de sua adição na compatibilização de misturas de amido de milho e PHBV. 

Os materiais resultantes, obtidos por extrusão, foram caracterizados quanto à cristalinidade e 

morfologia.   

 

Experimental 

Materiais 

O amido de milho regular (12% umidade) foi fornecido pela Corn Products Brasil. O PHBV (12 

mol % de HV e massa molar de aproximadamente 165.000) foi doado pela PHB Industrial. O 

anidrido maleico (MA), o peróxido de benzoila e o glicerol foram fornecidos pela Vetec Química 

Fina.  

Preparação de PHBV maleatado 

As reações para a maleatação do PHBV foram realizadas em misturador interno RheoDrive 4, 

equipado com rotores contra-rotacionais do tipo “roller", e acoplado ao Reômetro de Torque 

PolyLab Open System. O processamento foi realizado com 1 e 3% de MA (baseados na massa de 

PHBV), e 10% de peróxido de benzoila (baseados na massa de anidrido maleico) durante 4 minutos 

(após ~1 minuto para a adição dos reagentes) e sob temperatura de 150°C e velocidade de rotação 

de 50 rpm. Os produtos obtidos foram triturados em moinho de facas e caracterizados por 

espectroscopia de absorção no infravermelho em equipamento Varian, modelo Excalibur 3100. 

Preparação das pré-misturas 

O amido de milho in natura e o glicerol foram homogeneizados sob agitação mecânica. O teor de 

glicerol adicionado às amostras de amido foi de 25% (baseados no peso seco do amido). As pré-

misturas foram acondicionadas em sacos plásticos fechados durante um período mínimo de 48 h. 

Após esse período, as pré-misturas de amido foram misturadas ao PHBV e ao PHBV maleatado 

minutos antes de serem submetidas ao processo de extrusão. Os derivados maleatados PHBVm1 e 

PHBVm2 foram adicionados nas proporções de 10% e de 30% em relação ao PHBV. A razão 

amido+glicerol/PHBV+PHBVm foi de 70/30 (m/m) em todos os casos.  

Processamento e caracterização dos materiais 

O processamento de todas as amostras foi realizado em Extrusora dupla-rosca Coperion ZSK 18 
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com razão L/D = 40 e 7 zonas de aquecimento mantidas na faixa 150 a 155ºC. A rotação foi de 200 

rpm. Após a extrusão, os materiais foram moldados por compressão. 

Difratogramas de raios X foram obtidos sob temperatura ambiente na faixa 2 - 35° (2θ) sob 

velocidade de 1°/min e passo de 0.05°, em equipamento Miniflex (Rigaku Corporation), o qual  

opera  no comprimento de onda de 1,542 Å. As amostras foram expostas ao feixe de raios X gerado 

a 30 kV e 15 mA. A morfologia das amostras foi investigada com um Microscópio Eletrônico Jeol, 

modelo JSM-6460LV sob 20 kV. As amostras foram fraturadas sob nitrogênio líquido antes da 

observação, e as superfícies fraturadas foram recobertas com uma camada fina de ouro. 

 

Resultados e Discussão  

Os derivados maleatados de PHBV foram preparados com a adição de 1% (PHBVm1) e de 3% 

(PHBVm2) de MA, em presença de peróxido de benzoila em misturador interno. Esse equipamento 

permite o acompanhamento da evolução do torque e da temperatura durante os 5 minutos 

necessários para a adição dos reagentes (~ 1 min) e o tempo reacional, como mostrado na Fig. 1(a e 

b, respectivamente). 

 

Figura 1: Variação do torque (a) e da temperatura (b) em função do tempo  dado em minutos para o 

processamento de PHBV sem e com a adição de anidrido maleico. 

 

Os máximos observados na Fig. 1a correspondem à adição de porções dos reagentes. Após 

aproximadamente 90 s, o torque sofre decréscimo acentuado, tanto para o PHBV, quanto para as 

misturas reacionais com o MA, até um valor constante, que depende do teor de MA adicionado. 

Nesse caso, a redução do torque, a qual correponde à redução da viscosidade dos materiais sendo 

fundidos [4], parece indicar que o grupamento adicionado à cadeia de PHBV age como um 
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plastificante interno.  Devido ao calor gerado, a temperatura aumenta com o tempo (Fig. 1b) e 

atinge valores menores para os derivados maleatados.  

A Fig. 2 mostra espectros de FTIR obtidos para o PHBV como recebido (Fig. 2a), PHBV após o 

processamento (branco) em misturador interno (Fig. 2b), e para os produtos das reações de 

maleatação com 1% (PHBVm1, Fig. 2c) e 3% (PHBVm2, Fig. 2d) de MA. A alta cristalinidade do 

PHBV está relacionada ao aparecimento do pico intenso a 1724 cm-1, atribuído ao estiramento de 

grupos C=O de uma hélice do cristal, os quais formam pontes de hidrogênio (C−H … O=C) com 

grupos −CH3 de outra hélice, ao longo do eixo a [5]. Para o derivado PHBVm2, novas bandas na 

região 1625 a 1560 cm-1 caracterizam a introdução à cadeia de grupamento succinato, resultante da 

hidrólise do grupamento anidrido succínico. No caso do derivado PHBVm1, o baixo grau de 

substituição permite a observação apenas de bandas de intensidades muito baixas nessa região. 

 
Figura 2: Espectros de FTIR para o PHBV em pó (a), PHBV após o processamento (b), PHBVm1 (c) e 

PHBVm2 (d). 

 

Após a extrusão, os materiais foram moldados por compressão. A Figura 3 mostra fotografias 

obtidas para o amido termoplástico (TPS, a), o PHBV após o processamento (b) a mistura simples 

TPS/PHBV (c) e os materiais processados com a adição de 10% e 30% (em relação ao  PHBV) dos 

agentes  compatibilizantes PHBVm1 (d, e) e PHBVm2 (f, g), respectivamente. Todos os materiais 

mostraram-se homogêneos macroscopicamente. A coloração pode ser atribuída à degradação 

parcial do PHBV, durante a extrusão e moldagem por compressão.  
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Figura 3: Fotografias obtidas para os materiais extrusados, TPS (a), PHBV (b), TPS/PHBV (c), 

TPS/PHBV+10% PHBVm1 (d),  TPS/PHBV+30% PHBVm1 (e), TPS/PHBV+10% PHBVm2 (f), 

TPS/PHBV+30% PHBVm2 (g). 

 

Na Figura 4, os difratogramas de raios X obtidos para o TPS (traço I) confirmam a perda da 

cristalinidade granular (cristalinidade do tipo A) com o aparecimento do pico a 19,8º (2θ), atribuído 

à cristalinidade do tipo VH. A elevada cristalinidade do PHBV (traço II) é confirmada, com os picos 

localizados a 13,5º e a 17º (2θ). Em relação ao difratograma da mistura simples TPS/PHBV (traço 

III), os materiais TPS/PHBV+30% PHBVm1 (traço V), TPS/PHBV+10% PHBVm2 (traço VI) e 

TPS/PHBV+30% PHBVm2  (traço VII) apresentam picos cristalinos deslocados para menores 

ângulos e com intensidades reduzidas, o que sugere certa interação entre os componentes das 

misturas. 

 
2θ (º) 

Figura 4: Difratogramas obtidos para o TPS (traço I), PHBV processado (traço II), TPS/PHBV (traço III), e 

para os materiais extrusados TPS/PHBV+10% PHBVm1 (traço IV),  TPS/PHBV+30% PHBVm1 (traço V), 

TPS/PHBV+10% PHBVm2 (traço VI), TPS/PHBV+30% PHBVm2 (traço VII). 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi usada para a investigação da morfologia dos 

materiais (Fig. 5). Como esperado, para o material obtido sem a adição do agente compatibilizante, 

a micrografia da Fig. 5a revela uma morfologia grosseira, evidenciada pelo tamanho das partículas e 

a falta de adesão entre as fases. A compatibilização não foi alcançada com a adição do derivado 

maleatado PHBVm1 (Fig. 5b, c). A adição do derivado maleatado PBVm2 contribuiu para a 

redução do tamanho da fase dispersa. Particularmente para o material obtido com a adição de 30% 

do derivado PHBVm2, a Fig. 5e revela morfologia anômala. A fase dispersa de PHBV apresenta-se 

de menor tamanho e pode ser visualizada aderida à matriz de amido na maior parte da superfície, o 

que indica que a compatibilização TPS/PHBV foi melhorada. Por outro lado, fraturas extensas 

podem ser observadas, as quais parecem indicar a fragilidade do material quando submetido ao 

tratamento prévio à análise, sob baixa temperatura.      
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Figura 5: Micrografias para a mistura simples TPS/PHBV (a), e para os materiais TPS/PHBV+10% 

PHBVm1 (b),  TPS/PHBV+30% PHBVm1 (c), TPS/PHBV+10% PHBVm2 (d), TPS/PHBV+30% PHBVm2 

(e). 

 

Conclusões  
Derivados maleatados de PHBV foram obtidos e caracterizados. Os resultados de difração de raios 

X mostraram que a fração da fase amorfa foi aumentada com a substituição de 10% e 30% do 

PHBV pelo derivado maleatado de maior grau de substituição (PHBVm2). Resultado semelhante 

foi observado para o derivado maleatado de menor grau de substituição, quando usado na proporção 

de 30% de PHBV. As micrografias de SEM revelaram a compatibilização parcial e a fragilidade da 

blenda TPS/PHBV, obtida em presença de 30% do derivado maleatado PHBVm2. 
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