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Resumo: A utilização de polímeros biodegradáveis para a produção de nanocompósitos com cargas minerais busca a 
produção de novos materiais com baixo custo e redução do impacto ambiental aliado à melhora nas propriedades 
mecânicas e térmicas. Nanocompósitos de Ecobras com vermiculita (VMT) modificada com brometo de hexadecil 
tributil fosfônio (Ph-VMT) foram preparados por intercalação no estado fundido. A intercalação da Ph-VMT no 
Ecobras foi caracterizada por difração de raios X (DRX) e as propriedades térmicas do Ecobras e composições foram 
avaliadas por calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TGA). A adição de VMT e Ph1-
VMT no Ecobras aumenta a temperatura de cristalização (Tc) e fusão cristalina (Tm), conforme observado pelas análises 
de DSC. O resultado da análise termogravimétrica mostrou que a adição de Ph-VMT no Ecobras melhorou a 
estabilidade térmica do nanocompósito.  
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Evaluation of thermal properties of nanocomposites based on Ecobras matrix  
and vermiculite modified with alkyl phosphonium salt. 

 
Abstract: The use of biodegradable polymers for producing nanocomposites with mineral fillers fetch the production of 
new materials with low cost and reduced environmental impact, combined with improvements in the mechanical and 
thermal properties. Nanocomposites based on Ecobras and vermiculite (VMT) modified with hexadecyl tributyl 
phosphonium bromide (Ph-VMT) were prepared by melt intercalation. The intercalation of Ph-VMT in Ecobras was 
characterized by X-ray diffraction (XRD). The thermal properties of Ecobras and their compositions were characterized 
by differential scanning calorimetry (DSC) and thermal gravimetric analysis (TGA). The addition of VMT and Ph-
VMT in Ecobras increases the crystallization temperature (Tc) and crystalline melting (Tm), as observed by DSC 
analysis. The result of the thermogravimetric analysis showed that the addition of Ph-VMT in Ecobras improved 
thermal stability of the nanocomposite. 
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Introdução  
 

Vários polímeros tem sido amplamente estudados para a produção de nanocompósitos, 
incluindo poliamidas, poliésteres, polipropileno, polietileno, epóxi, dentre outros. Em geral, 
observa-se nos nanocompósitos melhorias no desempenho mecânico, estabilidade térmica e 
propriedades de barreira. No entanto, para reduzir o impacto ambiental decorrentes do acúmulo 
destes plásticos de longa degradação em aterros e lixões, polímeros biodegradáveis tornou-se uma 
alternativa importante para o preparo de nanocompósitos devido ser de fonte renovável, elevada 
biodegradabilidade e menos agressivo ao ambiente. Na literatura, montmorilonita (MMT) tem sido 
muito usado como carga inorgânica em polímeros biodegradáveis tendo como característica ser 
ambientalmente amigável da natureza e de grande abundância [1-3]. 

Dentro desse universo de polímeros biodegradáveis, há um em especial: o Ecobras™, um 
copoliéster alifático à base de amido de milho termoplástico produzido pela empresa Corn Products 
da BASF. O Ecobras™ apresenta uma elevada biodegradabilidade quando comparado com outros 
bioplásticos [4]. É razoável pensar em utilizar uma fibra ou uma carga inorgânica que confira maior 
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resistência mecânica ao Ecobras™ sem interferir em sua capacidade de biodegradação. A 
vermiculita, um silicato lamelar da família dos filossilicatos, surge como carga reforçante, 
conferindo resistência mecânica e térmica à matriz, tornando viável a aplicação em diversos 
artefatos. Como vantagem, a vermiculita apresenta abundância no Brasil e baixo custo como 
matéria-prima [5,6]. Este trabalho tem por objetivo estudar as propriedades térmicas do Ecobras™ e 
seus compósitos com VMT e vermiculita modificada com sal de alquil fosfônio a 4%, preparadas 
por intercalação por fusão, utilizando misturador de câmara interna. Utilizou-se o sal brometo de 
hexadecil tributil fosfônio para modificação da vermiculita. Os compósitos foram caracterizados por 
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TGA). A intercalação da 
vermiculita modificada no Ecobras foi investigada por difração de raios X. 
 

Experimental  
 

Materiais 
 

Ecobras™, uma combinação do PBAT, poli (adipato-co-tereftalato de butileno) e mais de 
50% de amido de milho, gentilmente cedido pela BASF e Corn Products (pellets, grau injeção, 
coloração bege, densidade (ρ) = 1,30-1,32 g/cm3. Vermiculita (VMT), um resíduo da extração da 
bauxita, originário das jazidas de Santa Luzia, região brasileira do estado da Paraíba, gentilmente 
cedido pelo Centro de Tecnologia de Minerais (grânulos pequenos irregulares, coloração castanha, 
não expandida, granulometria super fina e densidade (ρ) = a 2,49 g/cm3). Brometo de hexadecil 
tributil fosfônio C28H60PBr, gentilmente cedido pela Cytec (Mw = 507,65 g.mol-1, Tm = 57ºC, Tonset 
= 372ºC e Tmax = 400ºC). 
 

Modificação da Vermiculita  
 

Antes da modificação da vermiculita com o sal alquil fosfônio, a argila foi tratada 
quimicamente com solução tampão de ácido acético e acetato de sódio seguido de peróxido de 
hidrogênio para remoção de matéria orgânica, resíduos inorgânicos e outras impurezas. Os detalhes 
do tratamento e modificação da VMT com o sal orgânico foram descritos em outro trabalho do 
nosso grupo de pesquisa [7]. A capacidade de troca catiônica da VMT tratada foi de 98,4 meq/100g 
de argila e foi determinada pelo método de acetato de amônio [8]. 
 

Preparo dos nanocompósitos 
 

As misturas foram preparadas por intercalação por fusão na temperatura de 140°C em 
misturador de câmara interna acoplado a um reômetro de torque com rotores do tipo ROLLER. A 
velocidade dos rotores foi ajustada em 100 rpm e o tempo total de mistura foi de 8 minutos. O teor 
de argila foi fixado em 4%. A Tabela 1 mostra as formulações estudadas para o preparo dos 
nanocompósitos. 

 
Tabela 1 – Composição dos compósitos estudados 

Amostras Ecobras (%) VMT (%) Ph-VMT (%) 
Ecobras  100 - - 
Ecobras VMT 96 4 - 
Ecobras Ph-VMT 96 - 4 

 
Caracterização 
 

Difração de raios X  
 

Os difratogramas da VMT, Ph-VMT e dos nanocompósitos foram obtidos em um 
difratômetro de raios X com radiação Kα do cobre (comprimento de onda λ = 1,5418 Å), tensão de 
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40 kV, corrente de 40 mA, passo de 0,03°/min na faixa de varredura de 2θ de 1 a 12°, para avaliar a 
variação da distância interplanar (d001) calculada pela equação de Bragg. 
 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 

As amostras foram avaliadas por calorimetria exploratória diferencial (DSC) usando 
equipamento TA Instruments, modelo DSC Q-100, calibrado com índio metálico (ASTM D 3418). 
Os termogramas de cristalização e fusão foram analisados após a primeira corrida de resfriamento e 
segunda corrida de aquecimento, respectivamente. O grau de cristalinidade dos nanocompósitos foi 
calculado a partir da razão ΔHm/ΔHm

°, onde ΔHPBAT = 114J/g [3]. 
 

Estabilidade térmica 
 

As composições foram analisadas com amostras de aproximadamente 10 a 12 mg, na faixa 
de temperatura de 40ºC a 900ºC e taxa de aquecimento de 20ºC/min sob fluxo de N2, utilizando um 
equipamento SDT-600 da TA Instruments.  
 

Resultados e Discussão  
 

Difração de raios X 
 

O difratograma do Ph-VMT mostrou que o espaçamento basal desta vermiculita modificada 
com brometo de hexadeciltributil fosfônio foi deslocado para menores ângulos em comparação com 
a vermiculita, indicando um valor de distância interlamelar igual a 2,98 nm e 1,50 nm, 
correspondendo a 2θ igual a 2,96º e 5,87º, respectivamente (Figura 1a). Constatou-se que a 
incorporação do Ph-VMT ao ecobras (Figura 1b) promoveu o alargamento e redução da intensidade 
do pico característico da vermiculita modificada com sal de fosfônio. 

  
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Difratogramas: argilas (a) VMT, Ph-VMT e composições (b) Ecobras, Ecobras VMT 4% 
e EcobrasPh-VMT 4%. 
 

Isso pode ser atribuído ao desordenamento das camadas da argila durante a mistura com o 
Ecobras, sugerindo uma morfologia com estrutura do tipo intercalada. 
 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 

Quanto às propriedades térmicas, a Tabela 2 mostra os valores da temperatura de 
cristalização (Tc), temperatura de fusão (Tm), entalpia de fusão (∆H) e grau de cristalinidade (Xc) e 
do Ecobras™ e seus compósitos. 
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Tabela 2 - Propriedades térmicas do Ecobras e seus compósitos 
Amostras Tc (°C) Tm (°C) ∆H (J/g) Xc (%) 

Ecobras 74,7 122,3 8,5 7,4 
Ecobras VMT 75,8 126,2 7,8 7,4 
Ecobras Ph-VMT 92,5 131,6 8,3 7,9 

 
De modo geral, notou-se o aumento na temperatura de cristalização para o compósito com 

Ph-VMT quando comparado ao Ecobras puro. Esse comportamento pode estar associado a dois 
fatores: (i) no estado fundido, as cadeias de polímero do PBAT/amido podem interagir com a 
superfície das lamelas da argila, originando sítios de nucleação de cristalização e (ii) a incorporação 
das argilas modificada pode favorecer ao empilhamento ou ordenamento das cadeias do Ecobras 
para o crescimento dos cristalitos. E quanto a Tm, o nanocompósito de Ecobras com Ph-VMT 
apresentou um deslocamento para maiores temperaturas quando comparado ao Ecobras puro e o 
compósito com VMT. Isso pode ser atribuído ao ordenamento das cadeias do polímero com a argila 
durante o resfriamento, promovendo uma fusão a maiores temperaturas. Os resultados de DSC 
indicam estar em acordo com os difratogramas de DRX. A menor intensidade do pico observado 
para o nanocompósito de Ecobras e Ph-VMT (Figura 1b – curva em vermelho), sugere que a área 
superficial das argilas disponíveis para interações com o Ecobras aumentou, resultando em um 
maior efeito nucleante. Não ocorreram mudanças significativas no grau de cristalinidade das 
composições estudadas.  
 

Estabilidade térmica (TGA) 
 

A Figura 2 (a) e (b) exibe as curvas de decomposição térmica (TG) e sua derivada (DTG) do 
Ecobras e seus compósitos com 4% de VMT e Ph-VMT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – (a) TG e (b) DTG do Ecobras, EcobrasVMT e Ecobras-PhVMT. 
 

Na Figura 2 (a), observa-se três regiões de perda de massa em função da temperatura para o 
Ecobras e compósitos Ecobras/VMT. A primeira e a segunda região de decomposição térmica 
(Tonset) iniciaram-se a 106°C e 292°C, a qual é atribuída à perda de água adsorvida (umidade 
residual) pela fase do amido e moléculas do amido propriamente dito. Por fim, observou-se que a 
terceira perda de massa teve início a partir de 390°C e está relacionada com as cadeias poliméricas 
do PBAT. A literatura reporta uma única perda de massa em 439°C para o PBAT e 308°C para o 
amido respectivamente [9].  

Para o Ecobras com Ph-VMT, observou-se um aumento na resistência térmica do 
nanocompósito com Ph-VMT em relação ao compósito com VMT e a matriz pura com duas regiões 
de perda de massa (301°C e 392°C), indicando uma variação de 9ºC em relação ao início do 
primeiro processo de degradação. Esse comportamento pode ser atribuído ao estado de dispersão 
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das argilas na matriz. Em geral, a incorporação de argilas modificadas e dispersas em matrizes 
poliméricas pode gerar um nanocompósito com elevada estabilidade térmica. A argila atua como 
uma barreira de calor, contribuindo para retardar o progresso de saída dos produtos voláteis através 
do polímero durante a degradação térmica. Em outros casos, a argila pode atuar como catalisador, 
acelerando a temperatura inicial de degradação [10]. E para a temperatura de degradação máxima 
(Tmax), onde ocorre à máxima velocidade de degradação, observou na Figura 2b, dois picos de Tmax, 
o qual é atribuído às fases do amido (em torno de 321°C) e as cadeias poliméricas do PBAT (em 
torno de 414°C). Não foi observada nenhuma variação significativa para o compósito com VMT. 
No entanto, o compósito com Ph-VMT apresentou um pequeno aumento na Tmax da fase do amido e 
ligeira diminuição do Tmax do PBAT, sugerindo que o sal modificador tenha interagido 
preferencialmente pela fase do amido. 
 

Conclusões 
 

A modificação da VMT resultou em uma argila com maior espaçamento basal, em função 
do sal modificador inserido nas galerias do argilomineral. Obteve-se possivelmente uma estrutura 
do tipo intercalada na matriz de Ecobras, conforme sugerido nos resultados de DRX. Contudo são 
necessários a complementação dos resultados, com análise de microscopia eletrônica de 
transmissão, para confirmação do tipo de estrutura obtida. O nanocompósito Ecobras/Ph-VMT 
apresentou maior estabilidade térmica em comparação às demais composições, sugerindo 
novamente a formação de uma morfologia intercalada, conforme demonstrado pelos resultados de 
DRX. 
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