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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvida e caracterizada a aplicação de plastificantes nos compósitos 

de Poli(hidroxibutirato) (PHB) com cargas de argila montmorilonita organofílica Cloisite 

30B® em concentrações de 0,1, 1 e 3 % em peso. Os plastificantes utilizados foram 

Polietileno Glicol (PEG), Glicerol Etoxilado, Hexadecano, Óleo de Mamona Glicidil Éter, 

Óleo de Soja Epoxidado Acrilato e Dodecanodiol. As propriedades físico-químicas das 

composições estudadas foram analisadas através de ensaio de tração (ASTM 638), 

espectrometria de absorção na região do infravermelho (FTIR), análise termogravimétrica 

(TGA), microscopia óptica (MO) e análise de micrografias em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). 

Os resultados indicaram que a presença dos plastificantes influencia diretamente na 

cristalinidade e na velocidade de cristalização da matriz de PHB. A exsudação dos 

plastificantes ocorreu acima de concentrações de 20% em massa, sendo possível visualizar no 

microscópio ótico as gotículas de plastificante sobre os esferulitos de PHB. A adição de 

plastificantes na matriz de PHB causou movimentos de deslizamento dos planos cristalinos do 

PHB, travando estes movimentos com a adição de 0,1 e 1% de Cloisite® 30B. A adição de 

3% de Cloisite® 30B não causou o travamento do movimento de discordância da fase 

amorfo-cristalina do PHB. A presença da montmorilonita modificada (Cloisite® 30B) 

aumentou a estabilidade térmica do PHB, no entanto, a presença do surfactante utilizado no 

processo de modificação da argila provocou o aparecimento de um segundo pico do gráfico 

da análise térmica diferencial (DTA). 
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ABSTRACT 
 

 

This work was developed and characterized the use of plasticizers in poly (hydroxybutyrate) 

(PHB) composite with loads of montmorillonite organophilic Cloisite® 30B clay at 

concentrations of 0,1, 1 and 3% by weight. The plasticizers used were polyethylene glycol 

(PEG), glycerol ethoxylated, hexadecane, Castor Oil Glycidyl Ether, soybean oil epoxidised 

acrylate and Dodecanethiol. The physicochemical properties of the compositions were 

analyzed by tensile test (ASTM 638), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), 

thermogravimetric analysis (TGA), optical microscopy (OM) analysis and Scanning electron 

microscopy (SEM). 

The results indicated that the presence of plasticizers influences directly on crystallinity and 

the speed of crystallization of PHB matrix. The exudation of plasticizers occur above 

concentrations of 20 wt%, being possible to see the droplets of plasticizer on PHB spherulites 

with the optical microscope. The addition of plasticizers in the PHB matrix caused gliding 

movements of the crystal planes of PHB, these movements are waging with the addition of 0.1 

and 1% of Cloisite® 30B. The addition of 3% of Cloisite® 30B did not cause the crash of the 

movement of disagreement amorphous-crystalline phase of PHB. The presence of modified 

montmorillonite (Cloisite ® 30B) increased the thermal stability of PHB, however, the 

presence of the surfactant used in the process of modification of the clay gave rise to a second 

peak on the graph of the differential thermal analysis (DTA). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais compósitos, sobretudo os de matriz termoplástica, impuseram-se nas ultimas 

décadas do século XX, como um dos grupos de materiais mais utilizados e empregados nos 

setores tecnológicos. Estes materiais foram aplicados, em sua maioria, nos setores de 

construção civil (tintas, concreto, telhas e revestimentos), indústria eletroeletrônica (placas de 

circuito), automotiva (chassis, pneus e componentes estruturais) e produtos de lazer (indústria 

náutica e esportiva). Existem, ainda, aplicações já consolidadas, como na indústria 

aeronáutica e aeroespacial, na produção de peças como fuselagem e estruturas. (OLIVEIRA, 

2005) 

Apesar dos benefícios encontrados nos compósitos, principalmente nos que utilizam matriz 

polimérica sintética, estes não são considerados materiais biodegradáveis devido ao longo 

período que levam para se decompor. Desta forma, a natureza é incapaz de assimilar suas 

substâncias em um ciclo equilibrado de produção, uso e descarte, o que contribui para um 

desequilíbrio ambiental no planeta. (MORAES, 2003) Este problema se agrava quando 

produtos de vida útil reduzida, como embalagens, produtos médicos e outros produtos 

descartáveis, que geram um aumento no volume de resíduos sólidos urbanos, o que 

atualmente é um dos principais motivos de preocupação ambiental. O Brasil assim como o 

resto do mundo vai à busca de soluções para este problema, e uma saída que tem se mostrado 

interessante sob o ponto de vista ambiental, são os polímeros naturais e/ou biodegradáveis. 

Neste novo contexto, os polímeros biodegradáveis têm ganhado destaque, porém suas 

aplicações tecnológicas normalmente requerem uma melhoria das propriedades mecânicas. 

Novos estudos de compósitos utilizando matriz termoplástica biodegradável vêm sendo 

realizados, principalmente com uso de produtos naturais como reforço, como por exemplo, 

fibras naturais, cerâmicas, cascas e sementes. 

Os plásticos são amplamente utilizados em muitas aplicações, tais como embalagens, 

materiais de construção e de commodities, bem como em produtos de higiene pessoal, como 

fraldas, absorventes, hastes flexiveis com algodão, etc. No entanto, o problema da poluição 

ambiental causado pela sua alta aplicabilidade e versatilidade, seguidos do seu descarte no 

ambiente, os resíduos plásticos assumiram proporções globais. Esses plásticos convencionais, 

que são sinteticamente produzidos a partir do petróleo não são biodegradáveis e são 

considerados prejudiciais ao meio ambiente. Os polímeros sintéticos em sua grande maioria, 
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são extremamente duráveis e apresentam um sério problema ambiental, especialmente nos 

centros urbanos. Em função disso, os materiais biodegradáveis têm sido uma alternativa que 

vem sendo amplamente pesquisada e considerada na gestão de resíduos plásticos. (BUCCI; 

TAVARES & SELL, 2005).  

A demanda por polímeros biodegradáveis vem sendo conduzida por uma variedade de fatores 

sociais e econômicos. O crescente custo do petróleo, base de matéria-prima para muitos 

materiais sintéticos, está fomentando iniciativas para a produção de plásticos a partir de 

recursos renováveis. Um obstáculo importante no passado para os plásticos biodegradáveis 

era o fato de serem significantemente mais caros, além de bem menos eficiente do que os 

plásticos derivados de petróleo. (ROSATO, 2007). 

Um dos caminhos para produção de polímeros biodegradáveis é a utilização da cultura 

agrícola para obtenção de biomassas, através das principais culturas como milho, soja e cana-

de-açucar. Países como China, Estados Unidos e Brasil, se destacam pelo cultivo de tais 

culturas agrícolas, apresentando-se como grande potencial no desenvolvimento dos 

biopolímeros. 

Rosa et al. (2002) destacam que, em meados da década de 70, empresas de refrigerantes como 

Pepsi e Coca-cola começaram a envasar os produtos em recipientes plásticos, dando inicio a 

uma disseminação das embalagens plásticas. No entanto, no início deste que seria um 

fenômeno mundial, quando poucas pessoas davam importância para a destinação destas 

embalagens, foram realizados os primeiros estudos de biodegradação visando retardar e 

prevenir o ataque por fungos, bactérias e outros organismos vivos a esses materiais, visando 

principalmente o aumento da vida útil destes polímeros.  

Com a difusão dos polímeros sintéticos, principalmente através das embalagens alimentícias e 

produtos de consumo, criou-se um problema que adquiriu proporções fenomenais a partir de 

meados da década de 1970. O volume de lixo gerado por estes materiais tem sido 

constantemente evidenciado, tendo em vista seu ciclo de vida útil reduzido - em função de sua 

grande aplicabilidade em embalagens - e do longo tempo necessário para sua degradação, que 

pode chegar a 500 anos (ESMERALDO, 2011). Os polímeros commodities, apesar de serem 

importante componente do lixo urbano, não são seu principal constituinte, ocupando este 

lugar o lixo orgânico. Porem, este se degrada com relativa facilidade e, devido a isso, não 

aparece aos nossos olhos. Comumente, documentários evidenciam o fato de animais marinhos 
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ingerem produtos plásticos, confundindo-os com alimento. Soma-se a isso o fato dos lixões e 

aterros estarem repletos desses resíduos. 

No entanto, esses polímeros têm algumas vantagens que possibilitaram esse destaque e a 

proporção de aplicação que os mesmos atingiram hoje. As vantagens que se destacam são, 

principalmente a sua versatilidade de aplicação, sua durabilidade e sua capacidade de 

reutilização e reciclagem. 

No Brasil, devido a um precário sistema de coleta seletiva, as embalagens chegam em 

condições impróprias para a reciclagem mecânica, representando um fator dificultador para o 

gerenciamento dos aterros sanitários. Estes polímeros, estando sujos ou contaminados com 

materiais orgânicos, poderiam ser usados como combustível transformando resíduos urbanos 

em energia. A título de exemplo, um quilo de plástico equivale a um litro de óleo diesel ou 

combustível na geração de energia (ESMERALDO, 2011). 

A embaixada do Brasil em Tóquio (2007) destaca que uma saída que tem gerado muitas 

discussões é o desenvolvimento dos polímeros oxi-degradáveis ou fragmentáveis. Tal 

denominação tem confundido os consumidores, sendo que os materiais que estas pessoas 

acreditam ser polímeros ambientalmente inofensivos em seu descarte são, na verdade, 

polímeros com altas cargas de componentes que o ajudam a se subdividir em pequenos 

pedaços, podendo chegar a virar um pó. Mas estas estruturas, mesmo em escalas 

reduzidíssimas, não são biodegradáveis segundo as normas técnicas nacionais e 

internacionais, que determinam um prazo de até seis meses para que ocorra a total 

biodegradação do polímero. 

A partir desta constatação, uma opção que a cada dia se torna mais viável e impactante na 

solução do problema de coleta seletiva e da indisponibilidade de usinas de reciclagem 

energética está na redução do ciclo de vida pós-uso, com a aplicação dos biopolímeros, 

provenientes de fontes renováveis. O Brasil apresenta um grande potencial para produção de 

tais polímeros, em especial os obtidos a partir do processamento do etanol e da cana-de-

açúcar. 

Além da produção de biopolímeros, a indústria tem investido em polímeros obtidos a partir de 

fontes renováveis. A BASF, recentemente, desenvolveu um plástico de amido de milho que se 

decompõe completamente em até 180 dias, em oposição ao prazo de decomposição dos 

polímeros tradicionais, que é de 40 a 50 anos, podendo chegar a 200 anos em alguns casos.  
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Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2009), a Braskem, em 

contrapartida desenvolveu um polietileno elaborado a partir do etanol de cana-de-açúcar, 

apelidado de “plástico verde”. Fontes do setor argumentam que, como as propriedades dessa 

nova resina são muito similares às obtidas a partir de fontes não-renováveis, sua utilização 

não vai requerer investimentos em adaptação ou mudanças tecnológicas no setor de 

transformados plásticos, o que facilita a inserção deste material em produtos já existentes. 

Além disso, setores como as indústrias farmacêutica e médica tem realizado estudos sobre 

alguns polímeros biodegradáveis que possuem a propriedade de serem biocompatíveis. Estes 

podem servir como veículo para fármacos e na substituição de próteses e materiais cirúrgicos 

(QUEIROZ, 2002).    

Aplicações dos polímeros biodegradáveis obtidos de fontes renováveis 

Na segmentação nacional da demanda de polímeros convencionais, destacam-se as área de 

embalagens (41%), descartáveis (11%) e construção civil (12%). Esta segmentação é 

semelhante ao que ocorre em nível mundial. As áreas de embalagens e descartáveis são 

responsáveis principalmente pelo consumo de polietileno (PE), polipropileno (PP) e, em 

destaque, do polietileno tereftalato (PET) para os vasilhames. A área de construção civil é 

responsável em grande parte pelo consumo e aplicação do cloreto de polivinila (PVC) e seus 

compostos na confecção de tubos, conexões e revestimentos para cabos elétricos. Estas são 

áreas com enorme potencial de aplicação para os polímeros biodegradáveis na substituição 

futura destes commodities, quando se consolidarem como opção no mercado, a partir da sua 

produção em escala (PRADELLA, 2006; EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO, 2007). 

Incentivos Governamentais e de grandes empresas 

No âmbito governamental, é possível destacar o Japão incentivos dados ao uso de polímeros 

biodegradáveis. Algumas empresas japonesas já vêm fazendo uso de bioplásticos, como por 

exemplo, a empresa Toyota que em 2003 utilizou materiais oriundos de beterraba e cana-de-

açúcar na produção de autopeças (P.ex.: cobertura do pneu sobressalente no modelo Raum). 

Outra empresa ativa no setor é a Fujitsu que utiliza o ácido polilático (PLA) híbrido (50% 

PLA e plástico com base em óleo amorfo) na carcaça da linha de notebooks FMV- BIBLO. A 

NEC, empresa do ramo de eletroeletrônicos, está utilizando o PLA reforçado com fibras 

Kenaf na produção da carcaça dos aparelhos celulares para a maior empresa de comunicação 

móvel japonesa – NTT DoCoMo (EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO, 2007). 
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A Sony é outra empresa engajada no uso de polímeros biodegradáveis. Em 2000 ela 

introduziu os biopolímeros na embalagem plástica dos mini-discos e na embalagem bolha 

para rádios portáteis. Em 2002, a empresa substituiu 95% do plástico utilizado na carcaça do 

Walkman pelo seu equivalente biodegradável. A Unikita, maior fabricante japonês de 

plásticos, desenvolve produtos bioplásticos a partir de PLA. Há 12 anos ela lançou os seus 

primeiros produtos bioplásticos: sacolas de lixo e embalagem de chá. Hoje a empresa tem 

mais de 1000 produtos que incluem pratos, bandejas, copos, filmes, recipientes para 

cosméticos e até vestimentas. Apesar destas iniciativas estima-se que os bioplásticos tenham 

uma participação entre 0,1% e 0,2% no Japão. O país planeja que ocorra a substituição de 

20% dos plásticos convencionais por bioplásticos entre 2015 e 2020 (EMBAIXADA DO 

BRASIL EM TÓQUIO, 2007). 

Além do exemplo de empresas japonesas, existem outros exemplos de organizações que 

obtêm os polímeros como o caso da BASF, que possui as linhas Ecovio®, Ecobras®, e 

Ecoflex® que são polímeros altamente indicado para produção de filmes para embalagens 

alimentícias. Contemplam características e propriedades muito similares a do polietileno de 

baixa densidade (PEBD ou LDPE) com boa resistência à água e ao rasgo, flexível, podendo 

ser impresso e soldado. A BASF fornece, ainda, para os modelos New Fit e New Civic da 

Honda o Ecoflex® utilizado na cobertura plástica dos bancos (BASF, 2011). 

Outras empresas como a Dupont e Braskem possuem polímeros que utilizam fontes 

renováveis como matéria prima para sua obtenção. A Braskem inaugurou no Brasil em 2010 a 

maior fábrica de plástico verde do mundo em escala industrial. A planta é utilizada na 

produção do polietileno obtido a partir do etanol produzido pelas usinas sucroalcoeiras, cerca 

de 570 milhões de litros/ano. Este polietileno permite uma grande versatilidade de aplicações, 

com uso, principalmente, nos segmentos de higiene e limpeza, cosmético, alimentício e 

automotivo (BRASKEM, 2011). 

A aplicação do polietileno obtido através de fontes renováveis fez com que o produto da 

Braskem se difundisse entre as grandes empresas. Exemplos de empresas que fazem 

utilização desse polímero da Braskem são: Embalixo, líder brasileira na produção de sacos de 

lixo, atende grandes redes supermercadistas como Carrefour, Wal-mart, Grupo Pão de 

Açucar; Johnson & Johnson que lançará a embalagem da linha de protetores Sundown® que 

deverá chegar ao mercado no verão 2011/2012; A empresa Natura, que realizou parceria com 

a Braskem para que todas as embalagens de refil da linha erva-doce utilizam a resina 
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proveniente de fonte renováveis; Empresas mundiais como Procter & Gamble utilizam o 

polietileno da Braskem nas linhas Pantene, Max Factor e Cover Girl; e a empresa japonesa 

Shiseido não ficou atrás e também deverá utilizar a resina plástica em suas embalagens 

(BRASKEM, 2011). 

A demanda no setor de embalagens: um breve estudo de caso  

Um caso interessante na utilização de polímeros obtidos de fontes naturais alternativas ao 

petróleo é o das embalagens da The Coca-Cola Company. É interessante o fato de esta 

empresa ter sido uma das responsáveis pela difusão da utilização do PET em embalagens de 

bebidas, estar hoje buscando formas de tornar menos impactante a utilização e o descarte das 

embalagens produzidas neste polímero. O material hoje utilizado nas embalagens de 

refrigerantes, de acordo com divulgação da empresa, é composto de 30% de polímero obtido 

de fontes naturais alternativas ao petróleo. É o caso da PlantBottleTM, embalagem produzida 

em PET parcialmente obtido de fontes vegetais (Figura 1). A embalagem, ainda de acordo 

com a empresa, não tem diferença aparente nem funcional em relação à embalagem feita em 

PET tradicional. Além disso, a reciclagem desse novo material é feita da mesma forma que 

ocorre com o PET tradicional, o que não requer infra-estrutura diferenciada para seu 

processamento, ocorrendo em locais que já processam o polímero original. A diferenciação 

desse material para o material já utilizado recentemente é sua obtenção, que ocorre de forma 

menos impactante ao meio ambiente (THE COCA-COLA COMPANY, 2011). 

A PlantBottleTM desenvolvida pela Coca-Cola Company foi prestigiada na 22ª premiação 

global anual da DuPont para embalagens inovadoras, mostrando que a população mundial 

começa a perceber e valorizar esse tipo de ação. A aplicação dessa embalagem está se 

ampliando, sendo oferecida em diversos tamanhos e em diversos países, além de, de acordo 

com Dr. Shell Huang, diretor de pesquisas em embalagens, a companhia ter a intenção de 

lançar a nova geração da PlantBottleTM produzida em material totalmente obtido por meio de 

fontes renováveis e de menos impacto ambiental (THE COCA-COLA COMPANY, 2011).  
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Figura 1: Garrafa da coca-cola – Plantbottle. (THE COCA-COLA COMPANY, 2011) 
 

Em contraponto ao lançamento feito pela Coca-Cola, a empresa PepsiCo, proprietária do 

refrigerante Pepsi, publicou em seu site o desenvolvimento da primeira garrafa PET 100% 

obtida de fontes renováveis, como capim, casca de pinheiro e palha de milho (Figura 2). A 

empresa pretende lançar em 2012 um piloto das embalagens desenvolvidas, e posteriormente 

colocá-la em escala comercial de produção. (PEPSICO, 2011) 

 

 

Figura 2: Embalagem de PET 100% renovável. (PEPSICO, 2011) 

 

Há, porém, algumas limitações impostas pela utilização de biopolímeros e polímeros 

renováveis, como a escala de produção, que ainda é muito baixa, representando 0,78% da 

produção mundial de polímeros. Seu uso, portanto, fica limitado em função dos custos 

relacionados à produção em baixa escala. Em função disso, o preço dos biopolímeros se torna 
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cerca de 50% maior em relação ao preço dos polímeros tradicionais como o PET (AGÊNCIA 

BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2009). Outro fator é a questão da 

diferença nas propriedades de alguns biopolímeros em relação aos polímeros tradicionais, 

ficando estes algumas vezes com o desempenho inferior. Um exemplo disso é o caso dos 

copos descartáveis feitos em material biodegradável pelo Grupo Canguru/Zanatta do sul do 

Brasil, aos quais não é recomendada a deposição de líquidos com temperatura acima de 55ºC, 

o que mostra baixa resistência a temperaturas elevadas (PORTAL PLÁSTICO, 2011). 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é a obtenção de compósito de matriz polimérica biodegradável 

de Poli(hidroxibutirato) [PHB] aditivada com plastificantes e reforçado com motmorilonita  

modificada Closite 30B® na composição de 0,1%, 1% e 3% em massa. A utilização do 

aditivo plastificante e da argila visa à melhoria no processamento do compósito em busca de 

melhorias nas propriedades físico-químicas, para possíveis aplicações em embalagens 

descartáveis formada a vácuo, sejam elas alimentícias, estruturais ou técnicas. 

2.1 Objetivos específicos 

• Contextualizar as aplicações de polímeros biodegradáveis e de fonte renováveis no 

cenário mundial atual. 

• Produzir através do processo de intercalação por fusão nanocompósitos de matriz de 

Poli(hidroxibutirato) (PHB) reforçado com montmorilonita modificada (Closite® 

30B) com a presença de aditivos plastificantes; 

• Observar as modificações no comportamento do compósito com a adição do aditivo 

plastificante; 

• Identificar as modificações ocorridas nas propriedades físico-químicas com a presença 

do aditivo plastificante e da nanoargila; 

• Inferir sobre a possibilidade de aplicação do compósito em embalagens estruturais a 

partir da elucidação das propriedades mecânicas alcançadas na blenda de melhor 

performance; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre os bioplásticos e em especial o 

poli(hidroxibutirato) PHB, delimitando possíveis melhorias através dos compósitos e 

nanocompósitos. Relacionando especificamente aos nanocompósitos temas como nanocargas, 

nanoargilas, propriedades, técnicas de caracterização e as pesquisas existentes sobre 

nanocompósitos de matriz poliméricas de PHB com reforço de nanoargilas. 

3.1 Bioplásticos 

A denominação bioplástico é normalmente utilizada para dois tipos diferentes de produtos 

plásticos: os plásticos produzidos a partir de matérias primas renováveis, convertidos em 

produtos biodegradáveis ou não-biodegradáveis, e os plásticos biodegradáveis produzidos a 

partir de matérias primas renováveis ou fósseis, também conhecidos como polímeros 

biodegradáveis. (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 

2009). 

A Tabela 1 apresenta as principais famílias de bioplásticos produzidas em escala comercial ou 

em fase de implantação comercial. 
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Tabela 1: Principais famílias de bioplásticos. (PRADELLA, 2006). 

Bioplásticos Tipo de polímero Estrutura/Método de produção 
Polímero de Amido (PA) Polissacarídeo Polímero Natural Modificado 

Polilactatos (PLA) Poliéster Ácido láctico produzido por fermentação 
seguido de polimerização 

Polihidroxialcanoatos (PHAs) Poliéster 
Produzido por fermentação direta de 
fonte de carbono por microrganismos ou 
em vegetais geneticamente modificados 

Poliésteres alifáticos – aromáticos 
(PAA) 
- Politrimetilenotereftalato (PTT) 
- Polibutilenotereftalato (PBT) 
- Polibutilenosuccinato (PBS) 
 

Poliéster 

1-3 propanodiol produzido por 
fermentação seguido de copolimerização 
com ácido tereftálico (AT) ou dimetil 
tereftalato (DMT) 
1-4 butanodiol produzido por 
fermentação seguido de copolimerização 
com ácido tereftálico (AT) 
1-4 butanodiol copolimerizado com 
ácido succínico, ambos produzidos por 
fermentação 

Poliuretanas (PURs) Poliuretano 
Polimerização de poliois obtidos por 
fermentação ou purificação química com 
isocianatos petroquímico 

Nylon 
- Nylon 6 
- Nylon 66 
- Nylon 69 

Poliamida 

Caprolactama produzida por 
fermentação 
Ácido adípico produzido por 
fermentação 
Monômero obtido por transformação 
química do ácido oléico 

 

 

Os bioplásticos citados vem ganhando força através de empresas que buscam associar suas 

marcas às práticas de responsabilidade socioambientais. O número de empresas que utilizam 

em seus produtos materiais biodegradáveis é cada vez maior, contribuindo assim para que este 

grupo de materiais plásticos venha se desenvolvendo e ganhando espaço a cada dia. Segundo 

estudo realizado pelo CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2006) a capacidade 

instalada total de produção de bioplásticos é da ordem de 273.000 t/ano, no entanto a 

associação European bioplastics (2011) destaca que em 2009 a produção de bioplásticos foi 

de aproximadamente 400.000 t/ano, com estimativas de alcançar 1,4 mi t/ano em 2012. 

A Europa está entre os maiores consumidores dos plásticos biodegradáveis, sendo responsável 

pela metade do consumo global, seguido pelos norte-americanos, Ásia com destaque para o 

Japão, país que se destaca pelas políticas ambientais (MALVEDA; LÖCHER e YOKOSE, 

2010). Este crescimento apresentado se dá graças à capacidade de substituição e aplicação 
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destes materiais em diversos setores industriais. A Tabela 2 apresenta as possíveis aplicações 

dos bioplásticos. 

Tabela 2: Aplicações de bioplásticos. (PARADELLA, 2006) 

Polímero Aplicações 

Amido modificado e 
Amido - PCL 

Embalagens: sacos; bandejas; talheres; filme para embrulhar. 
Agricultura: filme de recobrimento; vasos para mudas; encapsulação e agente 
de liberação de agroquímicos. 
Outros: uso na composição de pneus como enchimento (filler) 

PLA 
Embalagens: alimentos, óleos e produtos gordurosos. 
Fibras e tecidos: uso em interiores de automóveis; tapetes, carpetes, tecidos 
para roupas. 

PTT 

Embalagens: Fibras e filmes para embalagens; cordas. 
Fibras e tecidos: uso em interiores de automóveis; tapetes, carpetes, tecidos 
para roupas. 
Outros: fitas magnéticas; pisos de recobrimento; corpos de equipamentos 
eletrônicos 

PBT Elétrico-eletrônico: isolamento em eletrodomésticos e relés; cabos de conexão; 
componentes para chaves e tomadas. 

PBS e PBSA 
Embalagens: sacos; frascos; filme para embrulhar. 
Agricultura: filme de recobrimento. 
Outros: plastificante para PVC. 

PHB; PHB-V e PHB/HHx 

Embalagens: frascos para alimentos e produtos aquosos e gordurosos; artigos 
de descarte rápido; filmes para recobrimento de cartões. 
Agricultura: vasos para mudas; encapsulação e agente de liberação de 
agroquímicos. 
Outros: microcápsulas para liberação controlada de ativos; moldes para 
engenharia de tecidos; partes de fraldas e absorventes íntimos. 

 

Entre os biopolímeros se destacam os polímeros de amido (PA) e os ácidos poliláticos (PLA) 

pois são amplamente produzidos, no entanto o Brasil possui um grande potencial para 

obtenção de Poli(hidroxibutirato) (PHB), devido a sua vasta plantação de cana-de-açúcar. 

3.2 Poli(hidroxibutirato) (PHB) 

O Poli(hidroxibutirato) (PHB) foi descoberto e estudado pelo pesquisador francês Maurice 

Lemoigne, do Institut Pasteur, em 1926. A idéia de desenvolver uma resina termoplástica, 

derivada de culturas bacterianas alimentadas com sacarose, que propicia a formação do 

termoplástico em grânulos formados no interior de determinadas linhagens de células 
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bacterianas (Figura 3). Este ainda é motivo e objeto de várias pesquisas. (OLIVEIRA, 2005; 

HABLOT et al., 2008; SORRENTINO et al., 2007; CARLI et al., 2011). 

O processo de obtenção do PHB constitui-se basicamente de duas etapas: uma etapa 

fermentativa, na qual o microorganismo metaboliza o açúcar disponível e acumula o PHB no 

interior da célula, como fonte de reserva; e uma etapa posterior, na qual o polímero 

acumulado no interior do microorganismo é extraído e purificado até a obtenção do produto 

final sólido e seco, pronto para ser utilizado nos processos de transformação de termoplásticos 

(NASCIMENTO, 2001). 

 

 

Figura 3: Grânulos do polímero biodegradável (PHB) no interior da bactéria. 

Fonte: Agrupamento de biotecnologia do IPT (2002, apud MORAES, 2004). 

 

Os Poli(hidroxialcanoatos) (PHAs) família ao qual o PHB pertence, são polímeros com 

características físico-químicas muito semelhantes as do polipropileno (PP) e do Polietileno 

(PE). (MODI, S.; KOELLING, K.; VODOVOTZ,Y., 2011; MORAES, 2003) . Embora o 

PHB seja um polímero mais duro e quebradiço, (NASCIMENTO, 2001 p.08; CARLI et al., 

2011). 

Nota-se que a gama de aplicação destes materiais pode ser grande e eficiente em um futuro 

próximo. Atualmente além dos polímeros oriundos de refinarias de petróleo, o mercado e 

pesquisadores vêm testando principalmente polímeros de origem natural. A Tabela 3 mostra o 

potencial de substituição dos polímeros naturais. 
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Tabela 3: Potencial de substituição dos polímeros convencionais pelos bioplásticos 
(EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO, 2004). 

 
++ substituição completa | + substituição parcial | - não substituição 

 

Alguns desses polímeros são oriundos do açúcar de beterraba, do açúcar da cana-de-açúcar, 

da fécula de batata, do amido de milho, dentre outros. O Brasil tem um grande potencial de 

exploração, pois possui uma fábrica para o obtenção do Poli(hidroxibutirato) (PHB). Além de 

contar com uma indústria de açúcar que produz aproximadamente 31 milhões de toneladas, 

tendo uma posição importante entre os produtores de bioplásticos, segundo a UNICA – união 

das indústrias de cana-de-açúcar / Safra 2008/2009. 

Molinari (2008) destaca que a PHB Industrial fabricante responsável pela produção do PHB - 

Biocycle no Brasil tem capacidade produtiva de 60 toneladas/ano, porém a empresa afirma 

que em 2011 fabricará 36 mil toneladas/ano. Toda produção atual da fabrica é exportada para 

países com Estados Unidos, Japão e Europa.  

Uma das principais vantagens do PHB produzido no Brasil é seu preço, segundo a PHB 

industrial S/A, o quilo do polímero de cana-de-açúcar custa em torno de US$ 4,00, enquanto 

outros polímeros biodegradáveis oriundos de milho e de beterraba custam US$ 14,00 

(MOLINARI, 2008). Mesmo aparentemente barato frente aos concorrentes biodegradáveis 

estrangeiros, o PHB possui custos elevado, e considerado como substituto de polímeros 

convencionais poliolefínicos que custam em torno de US$ 1,00/Kg (VASCONCELOS, 2002). 

Atualmente o PHB é destinado à produção de objetos através de técnicas de injeção, extrusão, 

termoformagem e na obtenção de fibras. A Figura 4 ilustra alguns dos produtos produzidos 

com o material. 
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Figura 4: Imagens de aplicação do PHB em produtos. (BIOCYCLE, 2011) 

 

Embora o PHB já tenha sido aplicado em alguns produtos ele ainda possui algumas 

desvantagens comerciais e tecnológicas: como dificuldade de processamento, e por apresentar 

propriedades mecânicas muito pobres para utilização em engenharia devida sua alta 

cristalinidade. (JESUS, 2008). Entretanto, estudos realizados por MORAES (2004) e 

OLIVEIRA (2005) deixam claro que o PHB necessitaria de aditivação para melhorar suas 

propriedades térmicas e mecânicas.  

Na tentativa de melhorar tais propriedades do PHB muitos estudos na aplicação de reforços 

têm sido realizados, com sucesso para algumas aplicações de nanoargilas, como por exemplo, 

o uso da montmorilonita.  

3.3 Compósitos 

Muitas das novas tecnologias exigem materiais com combinações incomuns de propriedades 

que não podem ser atendidas por ligas metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos 

convencionais (CALLISTER, 2002). Neste caso, os materiais compósitos têm ganhado 

destaque devido suas características e aplicações, desde a indústria aeronáutica, esportes, 

transportes, eletrônica, náutica, entre outras, sendo que algumas destas indústrias só foram 

viáveis com o advento dos compósitos. 

De uma maneira geral, podemos considerar um material como sendo um compósito, quando 

este material for composto por duas ou mais fases, e que exiba uma melhora significativa nas 

propriedades de ambas as fases que o constituem. Muitos dos materiais compósitos são 

compostos de apenas duas fases: uma chamada matriz, que é contínua e envolve a segunda, 

chamada normalmente de fase dispersa. (CALLISTER, 2002); (LEVI; PERDINI, 2006). 
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Segundo Levi e Perdini (2006), os compósitos são classificados de acordo com o tipo e 

arranjo do reforço utilizado, conforme ilustra a Figura 5. Tais reforços podem se apresentar na 

forma de fibras ou partículas. Nos compósitos reforçados por fibras podem-se orientar as 

fibras paralelas entre si, de modo a formar um reforço multiaxial, multicamadas ou na forma 

de camadas isoladas ou lâminas. Os compósitos obtidos com reforço multidirecional tem 

como ponto de partida as pré-formas têxteis e se constituem em um salto tecnológico no 

sentido da obtenção de estruturas maciças de grande volume e com propriedades ajustadas à 

aplicação a que se destinam. 

 

 

Figura 5: Proposta de classificação hierárquica de compósitos. (LEVI E PERDINI, 2006). 

 

Segundo a Figura 5 os compósitos com camadas únicas podem ser subdivididos em 

compósitos com fibras contínuas ou fibras curtas. Os compósitos de fibras contínuas podem 

ser do tipo unidirecional 1D ou unidirecional 2D. Os compósitos de fibras curtas podem ser 

tuas fibras orientadas na matriz ou aleatórias. 

 Já os compósitos multicamadas podem ser subdivididos em:  

a) compósitos laminados, onde um único tipo de fibra é utilizado na manufatura do 

compósito, mas podendo apresentar orientação definidas e distintas entre as lâminas.  

b) compósitos híbridos, onde dois ou mais tipos de fibras de reforço são utilizados.  (LEVI; 

PERDINI, 2006). 
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No entanto, Callister (2002), trata a classificação com uma subdivisão diferente, separando os 

compósitos estruturais dos reforçados por fibras e partículas, conforme mostrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Esquema de classificação para os vários tipos de compósitos (CALLISTER, 2000). 

 

No esquema de classificação mostrado na Figura 5, a fase dispersa para os compósitos 

reforçados com partículas tem eixos iguais, isto é, a partícula tem dimensões iguais ou 

aproximadas em todas as direções. Já os compósitos reforçados com fibras, a fase dispersa 

tem a geometria de uma fibra, isto é, grande razão entre comprimento e diâmetro. E os 

compósitos estruturais são combinações de compósitos e materiais homogêneos. 

(CALLISTER, 2002). 

Em compósitos reforçados com partículas, onde o reforço é feito por dispersão, as partículas 

geralmente são muito menores, com diâmetros entre 0,01 e 0,1µm (10 a 100 nm), este tipo de 

compósito propicia uma interação partícula-matriz em níveis moleculares ou atômicos. Em 

contraponto a isso há os compósitos reforçados com partículas grandes, como por exemplo, o 

concreto, que é composto por cimento (matriz), e areia e brita (os particulados). 

(CALLISTER, 2002).  

3.4 Nanocompósitos 

Após anos de estudos de compósitos tradicionais, nos últimos 10 anos o estudo de tecnologias 

e compósitos em escala nanométrica tem ganhado destaque, devido principalmente ao seu 

enorme potencial em áreas como biomedicina, na obtenção de sensores químicos e células 

biocombustíveis, na indústria eletrônica, além da otimização de propriedades de materiais 

tradicionais. (MANCINI; ESPOSITO, 2008). E dentre estes nanocompósitos, os 
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nanocompósitos poliméricos têm atraído interesse considerável na academia e na indústria, 

devido às suas excelentes propriedades mecânicas, como rigidez elástica 

e força com apenas uma pequena quantidade de nanocargas. Outras propriedades interessantes 

de nanocompósitos poliméricos incluem propriedades de barreira, retardante de chama, 

resistência ao desgaste, bem como propriedades ópticas, magnéticas e elétricas. (MAY; YU, 

2006; CHEN; PENG; LIU, 2007) 

Dentre os nanocompósitos estudados nesta ultima década, é possível destacar os que utilizam 

matriz polimérica de origem natural ou biodegradável, como o polímero de amido (PA), 

poli(hidroxibutirato) (PHB), Ácido polilático (PLA), poli(trimetileno tereftalato) (PTT), 

poli(butireno succinato) (PBS), poliuretano (PU), entre outros. Tais polímeros vêm sendo 

desenvolvidos sistematicamente, mas apresentam problemas de processamento e de 

propriedades mecânicas quando comparados aos polímeros commodities de mercado. Uma 

saída para a melhoria das propriedades físico-químicas tem sido o desenvolvimento de 

compósitos utilizando nanoargilas. 

3.5 Nanopartículas 

As nanopartículas ou fase dispersa dos nanocompósitos podem ser unidimensionais 

(exemplos incluem nanotubos e fibras de carbono), bidimensional (que incluem minerais em 

camadas como a montmorilonita), ou em três dimensões (incluindo partículas esféricas). Estes 

nanocompósitos podem ser classificado ainda como: lamelar, fibrilar, tubular, esférica, e 

outros. (UTRACKI, 2004; AJAYAN; SCHADLER; BRAUN, 2003; MAY; YU, 2006; 

CHEN; PENG; LIU, 2007). 

3.5.1 Nanoargilas 

Segundo Neaman et. al. (2003) apud Silva et. al. (2006), uma argila lamelar seca pode ser 

descrita por três unidades estruturais e pelo arranjo dessas unidades no espaço: 

• A primeira unidade é a camada (partícula cristalina elementar), no caso das esmectitas 

de espessura de 10Ǻ e de diâmetro entre 1 e 2 µm. 

• A segunda unidade é o tactóide que é constituído pelo empilhamento das camadas 

elementares. 
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• A terceira unidade é o aglomerado, constituído por vários tactóides. Os aglomerados 

se organizam em “cachos” (clusters). 

Tais estruturas são facilmente vistas nas montmorilonitas, estruturas presentes na bentonita, 

que são largamente utilizadas na produção de nanocompósitos polímero-argila. 

3.5.2 Bentonita 

A expressiva abundância das reservas mundiais de bentonita dificulta uma estimativa precisa 

desses recursos em um contexto global. No Brasil, as reservas estimadas de bentonita 

totalizaram aproximadamente 41,4 milhões de toneladas, representando apenas 2,6% do 

mercado mundial, com uma produção anual de 400 mil toneladas em 2008. (COELHO, J.M.; 

CABRAL Jr., M., 2010). 

A bentonita é uma argila largamente utilizada em muitos setores das indústrias farmacêutica, 

de alimentos, de cerâmica, química, agrícola, de papel, de tintas, entre outras. É caracterizada 

pela predominância dos argilominerais do grupo da esmectita, sendo mais comum a 

montmorilonita em concentrações que variam de 60 a 95%. Adicionalmente podem conter 

outros minerais como: quartzo,  cristobalita, feldspato, pirita, carbonatos, clorita, 

caulinita, mica e ilita.  (GRIM; GÜVEN, 1978, PAIVA; MORAES, 2007; BARBOSA, 2006, 

CARLI et al., 2011). 

A montmorilonita pertence ao grupo dos filossilicatos 2:1, cujas placas (camadas estruturais) 

são caracterizadas por estruturas constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica com uma 

folha central octaédrica de alumina, que são unidas entre si por átomos de oxigênio que são 

comuns entre ambas as folhas (Figura 7). (PAIVA; MORAES, 2007; BORDES et. al., 2009). 

Entre as folhas encontram-se moléculas de água absorvidas e os cátions trocáveis, que podem 

ser Ca
2+

, Mg
2+ 

e Na
+
. Nas argilas bentoníticas policatiônicas estão presentes os três cátions 

citados, o que as tornam hidrofóbicas e sem potencial de uso tecnológico e comercial. 

Entretanto se tais argilas forem submetidas a tratamento químico com carbonato de sódio 

(Na
2
CO

3
), transformam-se em bentonitas sódicas, com grande propriedade hidrofílica, 

absorvendo a água em forma de esferas de hidratação dos cátions Na
+ 

intercalados. 

(BARBOSA, 2006 e ARAÚJO, et al., 2006). 
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A água absorvida pelas argilas sódicas aumenta a distância interplanar entre as camadas, 

podendo chegar a distâncias superiores a 40,0 Å. Nas argilas policatiônicas, há uma limitação 

na quantidade de água adsorvida, fazendo com que as partículas permaneçam unidas umas às 

outras por interações elétricas e de massa. (AMORIM, 2003; AMORIM; PEREIRA, 2003 

apud BARBOSA, 2006).  
 

 
Figura 7: Representação esquemática (a) folha de silicato tetraédrica, (b) folha central 
octaédrica de alumina da estrutura do argilomineral montmorilonita e (c) estrutura do 
argilomineral montmorilonita. (Valenzuela Díaz, 2003 apud BARBOSA, 2006) 
 
 

Dentre as propriedades importantes do argilomineral montmorilonita estão sua capacidade de 

inchamento que pode atingir 20 vezes o tamanho inicial quando em contato com a água, sua 

capacidade para trocar íons que varia tipicamente entre 70 e 150 meq/100g, além de ser 

resistente a temperatura e a solventes. A capacidade de troca catiônica (CTC) é de suma 

importância no processo de organofilização da montmorilonita, pois esta propriedade é a 

responsável pela troca de íons entre a argila e o sal quaternário utilizado na modificação. 

(PAIVA; MORAES, 2007 e ARAÚJO et al., 2006). 

3.5.3 Obtenção de argilas organofílicas 

O processo de obtenção das argilas organofílicas é realizado com a adição de sais quartenários 

de amônio (com pelo menos 12 ou mais átomos de carbono em sua cadeia) em uma dispersão 

aquosa. Este processo tem o objetivo de substituir os cátions da argila sódica, passando de 

hidrofílica para organofílica. Esta troca é importante não só para igualar a polaridade da 
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superfície da argila com a polaridade do polímero, mas também para aumentar o espaçamento 

basal (distância entre as laminas da argila). Na montmorilonita, por exemplo, o aumento do 

espaçamento basal é de 0,98 nm para 1,2 a 2,5 nm – conforme o comprimento da cadeia de sal 

quaternário de amônio utilizado. (ARAÚJO et al., 2006) 

A argila organofílica é de suma importância para o desenvolvimento de compósitos 

poliméricos, pois tal processo garante maior interação entre a fase matriz - polímero e a fase 

dispersa - argila.  

3.6 Microestrutura dos compósitos nanoargila-polímero 

As possíveis microestruturas obtidas nos compósitos de matriz polimérica com cargas de 

nanoargilas são apresentadas na Figura 8. (MANCINI; ESPOSITO, 2008; SANTOS, 2007; 

PAIVA; MORALES; GUIMARÃES, 2006; AJAYAN; SCHADLER; BRAUN, 2003; 

BORDES et. al., 2009): 

 

 

Figura 8: Esquema representativo das possíveis microestruturas dos compósitos argila-
polímero: (a) microcompósitos convencionais com tactóides (fases separadas), (b) 
nanocompósito intercalado, (c) nanocompósito esfoliado ordenadamente, (d) nanocompósito 
esfoliado desordenadamente. (AJAYAN; SCHADLER; BRAUN, 2003) 
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3.6.1 Microcompósitos convencionais com tactóides (fases separadas) 

Conceitualmente as camadas de silicatos não-modificados permanecem empilhadas não 

permitindo que os polímeros entrem nas galerias interplanares da nanoargila. Este efeito faz 

com que se crie um compósito com cargas micrométricas, onde os tactóides ficam em 

estruturas aglomeradas pela matriz de polímero. 

3.6.2 Nanocompósitos intercalados 

Nos nanocompósitos intercalados há a inserção da matriz polimérica entre as camadas 

interplanares da nanoargila, independendo da razão nanoargila/polímero, de maneira 

cristalograficamente regular. O termo intercalação descreve o caso onde uma pequena 

quantidade de polímero ocupa o espaço interlamelar das partículas de argila. (RAY; 

BOUSMINA, 2005) 

3.6.3 Nanocompósitos esfoliado ordenado ou aleatório 

Nos compósitos esfoliados ou delaminados as camadas de argila são separadas e dispersas 

completamente na matriz de polímero por uma distância média que depende da quantidade de 

argila presente na matriz polimérica. A esfoliação ou delaminação do tactóide pode ocorrer de 

forma ordenada ou de forma desordenada. 

Quando a intensidade da difusão das cadeias poliméricas entre as camadas de nanoargilas, 

como a montmorilonita, é maximizada ocorre uma diminuição na interação camada-camada 

da nanoargila, fazendo com que a esfoliação seja alcançada. Desta forma, deve ocorrer 

primeiramente a intercalação do polímero para posteriormente haver a separação das camadas 

da nanoargila, ocorrendo assim à esfoliação. (RAY; BOUSMINA, 2005; SANTOS, 2007). 

Segundo ALEXANDRE; DUBOIS (2000 apud BOTANA et al. 2010), nos nanocompósitos 

co-existem ambas as estruturas, intercalada e esfoliada, mas acredita-se que o ganho nas 

propriedades está ligada a proporção elevada de estruturas esfoliadas. A esfoliação ou 

delaminação ocorre quando o polímero separa as camadas de argilas com distância interplanar 

alcançando 80-100Å ou mais. (DENNIS et al., 2001; LAGALY et al., 2006 apud BOTANA 

et al., 2010). 
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3.7 Técnicas de obtenção dos nanocompósitos silicato-polímero 

O primeiro passo para realização da dispersão da nanoargila na matriz de polímero consiste na 

abertura das galerias da argila e pela combinação da polaridade da argila com a do polímero 

ou monômero, de modo que estes se intercalem entre as camadas. Isto é feito através da troca 

de cátions mostrado no item 3.5.1.  

Existem essencialmente três maneiras de se obter o nanocompósito argila-polímero: 

intercalação em solução, polimerização in situ e a intercalação por fusão, técnica utilizada 

para a obtenção dos compósitos deste trabalho. (RAY; BOUSMINA, 2005; BORDES et. al., 

2009; ARMENTANO et al., 2010; ZHAO et al., 2011; CARLI et al., 2011) 

3.7.1 Intercalação em Solução 

No método de solução, a argila  é inchada em um solvente  com objetivo de aumentar a 

distância interplanar, e então é dispersa em uma solução de polímero que é submetido a uma 

agitação para que haja a intercalação do polímero na argila. Após, é realizada a evaporação do 

solvente, dando origem a um nanocompósito com estrutura intercalada ou esfoliada (Figura 

9). (PALATO, 2009; ISIK, 2006; SORRENTINO; GORRASI; VITTORIA, 2007; MANO; 

MENDES, 1999). 

Entre as limitações desta técnica está, a necessidade de grandes quantidades de solventes para 

garantir uma boa dispersão da argila no compósito, e a utilização de polímeros solúveis em 

solventes convencionais. (SANTOS, 2007). 
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Figura 9: Esquemático representativo da obtenção de nanocompósito argila/polímero através 
da polimerização em solução. (ADVANI, 2007). 

 

3.7.2 Polimerização in Situ 

A polimerização in situ consiste na incorporação de um monômero nas galerias entre as 

lâminas da nanoargila, de forma a provocar sua esfoliação através da polimerização do 

monômero polimérico. (POLATO, 2009; MANCINI; ESPOSITO, 2008; GUPTA; KENNEL; 

KIM, 2008; MANO; MENDES, 1999).  

O processo consiste na mistura da argila com um monômero e solvente que se intercala as 

galerias da argila e que posteriormente é polimerizado e separado do solvente dando origem 

ao nanocompósito, como mostra a Figura 10 (SORRENTINO; GORRASI; VITTORIA, 2007; 

RAY; BOUSMINA, 2005). 

Segundo Mancini & Esposito (2008) uma desvantagem da técnica de polimerização in situ e 

da intercalação em solução, é que os monômeros e solventes normalmente adequados não são 

comercialmente disponíveis e seus custos são elevados. 
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Figura 10: Esquemático representativo da obtenção de nanocompósito argila/polímero 
através da polimerização In situ. (ADVANI, 2007). 

 
 

3.7.3 Intercalação por Fusão 

A intercalação por fusão tem função semelhante às outras técnicas, que é criar a esfoliação da 

argila homogeneizando sua distribuição na matriz polimérica. Esta técnica tem como objetivo 

a inserção das cadeias poliméricas nas galerias das nanoargilas através de processos como 

extrusão e injeção de polímeros (Figura 11). (AJAYAN; SCHADLER; BRAUN, 2003; 

MANCINI; ESPOSITO, 2008; GUPTA; KENNEL; KIM, 2008) 

Este processo tem ganhado destaque por obter vantagens como: a não necessidade do uso de 

solventes orgânicos o que diminui o impacto ambiental, e pelo baixo custo produtivo devido a 

sua compatibilidade com os processos de transformação de termoplásticos utilizados pelas 

indústrias. (RAY; BOUSMINA, 2005; SANTOS, 2007). 

 



Produção e caracterização de compósitos poliméricos PHB / Cloisite® 30B com aditivos plastificantes 
Artur Caron Mottin 

 

  
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP/UEMG/CETEC 26 

 

Figura 11: Esquemático representativo da obtenção de nanocompósito argila/polímero 
através de intercalação por fusão. (ADVANI, 2007). 

 

3.8 Propriedades dos nanocompósitos nanoargila-polímeros 

Para muitas aplicações dos nanocompósitos polímero-argila, tais como nas indústrias 

automotiva e de embalagens, as propriedades de maior preocupação são rigidez, resistência e 

tenacidade à fratura. Outras propriedades, tais como durabilidade ou resposta tribológica 

destes materiais também desempenham um papel determinante na sua utilização final. No 

entanto, o foco da análise será, principalmente, as mudanças diretas nas propriedades 

mecânicas e físicas que ocorrem como resultado da adição da nanoargila na matriz 

polimérica. 

3.8.1 Propriedades Mecânicas 

a) Rigidez e resistência à tração 

Muitos estudos sobre os nanocompósitos poliméricos reforçados com nanoargila mostraram 

claramente melhorias drásticas para o módulo de elasticidade e resistência à tração, mesmo 
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em baixas quantidades de cargas de enchimento, de 1-5% em massa, em comparação aos 

polímeros puros, independentemente dos métodos de preparação. A esfoliação completa da 

argila em camadas individuais otimiza o número de elementos de reforço disponíveis, o que 

também explica porque morfologias esfoliadas mostram aumento, no módulo de elasticidade 

e resistência à tração do que estruturas esfoliadas. (ADVANI, 2007) 

Em estudo mais aprofundado, Botana et al. (2010), avalia o efeito da Na+-montmorilonita 

(Cloisite Na+) e da organo-montmorilonita (Cloisite 30B®) em composições fixas de 5% em 

massa. Segundo o estudo a Na+-Montmorilonita apresentou uma aglomeração da argila maior 

do que a organo-montmorilonita, o que caracteriza que a mesma não sofreu esfoliação. Ambas 

as argilas aumentaram a resistência a tração da matriz polimérica, no entanto a organo-

montmorilonita mostrou resultados superiores, devido a sua delaminação. O autor salienta 

ainda, que não obteve aumentos significativas no módulo de Young e na resistência à tração, 

devido à baixa esfoliação da organo-montmorilonita.  

Da mesma forma, para nanocompósitos intercalados de PMMA (MIYAGAWA et. Al., 2005 

Apud ADVANI, 2007) e poliestireno (BECKER; SIMON, 2005 apud ADVANI, 2007), o 

aumento do módulo de Young é relativamente pequeno. Isso confirma a ineficácia das 

estruturas intercaladas para melhorar a rigidez em comparação com morfologias esfoliadas. 

b) Resistência a fratura  e dureza 

A adição de cargas rígidas em escala micrométrica em uma matriz de polímero geralmente 

aumenta sua força, mas diminui a tenacidade do material. Essa compensação é um problema 

técnico significativo para aplicações comerciais de polímeros preenchidos. A razão para a 

diminuição da ductilidade é simples: os enchimentos ou aglomerados agem como 

concentradores de tensão, e os defeitos iniciados na carga rapidamente tornam-se maiores do 

que o tamanho crítico de trinca que causa a falha. As nanoargilas são muito menores que o 

tamanho de trinca crítico para polímeros,  não iniciando a falha. Assim, as nanoargilas 

fornecem uma ampla possibilidade para simultaneamente endurecer e fortalecer  as matrizes 

polímericas. No entanto, a dispersão adequada é fundamental para alcançar este objetivo. 

(AJAYAN; SCHADLER; BRAUN, 2003). 

Por outro lado, alguns estudos relatam um aumento na dureza, juntamente com o módulo e 

tensão nos nanocompósitos de polímeros/nanoargila esfoliada. Pensa-se também que a faixa 

de tamanho de camadas de argila é muito pequeno para proporcionar endurecimento por meio 
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de mecanismos como fissuras, deformação e pinagem.  Assim, uma estrutura intercalada, 

onde as cadeias de polímero entrarão nas galerias entre silicatos, mas não totalmente 

delaminadas se destinam a proporcionar maior eficiência de endurecimento ao invés de um 

sistema bem esfoliado. Com base neste conceito que alguns estudos relatam um aumento de 

tenacidade do nanocompósitos polímero-argila devido ao esvaziamento e descolamento das 

partículas de argila. No entanto, uma conseqüência negativa a esta abordagem, conforme 

descrito acima, é que o módulo de elasticidade dos nanocompósitos de silicato em camadas é 

dependente do grau de esfoliação (ADVANI, 2007). 

Como resultado destas diferentes estruturas, é possível obter nanocompósitos com parte de 

sua estrutura esfoliada e parte intercalada, mas a dificuldade de controlar estas estruturas 

quase que inviabilizam o desenvolvimento. Outra saída seria o carregamento do 

nanocompósito com agentes plastificantes ou compatibilizantes que permitissem um aumento 

no carregamento de nanoargila, de forma a melhorar as propriedades de dureza e resistência a 

ruptura sem a perda das propriedades como resistência a tração e elasticidade. 

3.8.2 Propriedades Físicas 

Os nanocompósitos em geral apresentam um aumento na temperatura de cristalização da 

matriz polimérica, pois a carga de nanoargila proporciona a matriz uma nucleação 

heterogênea, mudando a morfologia dos esferulitos tornando-os menor. Isto ocorre devido à 

argila atuar como agente nucleante diminuindo a cristanilidade da matriz, o que é causado 

pela diminuição do grau de perfeição dos cristalitos. Esta ação de nucleação é proporcional a 

concentração de argila no compósito (MAITI, et. al., 2002 apud SANTOS 2007). 

3.8.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

A técnica de análise termogravimétrica determina as propriedades de massa do polímero em 

função do tempo ou temperatura. De forma simplificada o processo consiste em submeter 

uma amostra de material a uma variação constante de temperatura (controlada por um 

programador), em um forno, enquanto uma balança monitora sua massa. Uma das 

propriedades identificadas por este processo é a degradação térmica. (ADVANI, 2007; 

CAVALHEIRO et. al., 1995) 
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3.9 Compósito PHB + Montmorilonita 

Em estudo realizado através da técnica de evaporação de solvente, pesquisadores testaram 

composições de PHB com 3, 6 e 9% em massa de montimorilonita organofílica (Cloisite 

25A), com capacidade de troca catiônica de 95meq/100g. Através das conclusões 

apresentadas e da análise termogravimétrica realizada na pesquisa acima citada, composições 

com até 6% em massa de montmorilonita apresentam ganhos na estabilidade térmica do PHB, 

sendo considerada uma saída para melhoria das propriedades do material. (LIM et al., 2003). 

Estudos realizados por Carli et al (2011), compararam o comportamento da montmorillonita 

organofílica (Closite® 30B) e da haloisita sem modificação em uma matriz de PHB-V. A 

haloisita é um importante membro do grupo dos caulins, cuja a forma predominante é a de um 

tubo oco em escala nanométrica, similar aos nanotubos de carbono. Os resultados térmicos e 

mecânicos destacaram o grande potencial da haloisita em comparação com montmorilonita. 

Para 3% em massa, a esfoliação da Closite 30B e boa dispersão de nanotubos de haloisita 

levaram a um aumento na estabilidade térmica do PHB-V. A incorporação de Closite 30B na 

matriz de PHB-V resultou em uma diminuição significativa na força e um aumento da 

fragilidade dos nanocompósitos. Por outro lado, a matriz de PHB-V reforçada com haloisita 

apresentou uma melhora na tensão a ruptura e na resistência ao impacto, mantendo uma alta 

rigidez. Tais resultados demonstram uma boa alternativa as montmorilonitas modificadas 

organicamente. 

Segundo Choi et. al (2003), que realizou testes com o co-polímero PHB-V utilizando 

composições de 1, 2 e 3% do peso de montmorilonita organofilica (Cloisite 30B) em processo 

de injeção. Os testes realizados demonstram que a presença da organoargila aumentou o pico 

de cristalização do PHB-HV, melhorou a estabilidade térmica do polímero além de diminuir o 

ponto de fusão quando comparado ao polímero virgem, além de melhorar as propriedades 

mecânicas significativamente. 

É possível notar que o fator determinante para o sucesso do compósito contendo nanoargilas 

está atrelado à esfoliação da estrutura da mesma. E que este processo está relacionado à 

capacidade do polímero de ocupar as galerias interlamelares. Na busca de melhorar a 

viscosidade do PHB e de aumentar a esfoliação da nanoargilas, pode-se fazer uso de aditivos 

plastificantes. Dentre os estudos analisados, nota-se que nenhum dos autores menciona o uso 

de aditivos no processamento do nanocompósito. 
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3.10 Aditivos plastificantes 

El-Hadi et al (2002) destaca que a adição de plastificantes e agentes de nucleação ocasiona a 

diminuição da temperatura de transição vítrea e a diminuição da cristalinidade do PHB. 

Cristalitos menores e imperfeitos são formados, com isso, a resistência ao impacto e a tensão 

de ruptura aumentam, e a tensão de escoamento diminui. Estudos realizados por Moraes 

(2004) e Oliveira (2005) deixam claro que o PHB necessitaria de aditivação para melhorar 

suas propriedades térmicas e mecânicas. 

Estudos vem sendo realizados sobre a plastificação do PHB e a criação de blendas 

poliméricas que melhorem as propriedades do material. Ronqui, Jesus e Innocentini-Mei 

(2005) afirmam que o uso da triacetina ou do triacetato de glicerina foi bastante efetivo na 

plastificação do PHB, permitindo uma injeção limpa e quase sem rebarbas dos corpos de 

prova, e mostrou-se perfeitamente dispersa na matriz, sem apresentar pontos de segregação do 

material.  

Em outro estudo, Bonifácio (2006) afirma que a adição de plastificante diminui a degradação 

do PHB na temperatura de fusão. O mesmo complementa que através do índice de fluidez 

verificou-se que a plastificação causada por 2% de ácido esteárico apresentou um resultado 

tão satisfatório quanto a causada por 10% de álcool polivinílico. Pacia (2002 apud MORAES, 

2004), destaca alguns plastificantes que vêm sendo usados junto ao PHB: 

• Glicerol; 

• Sorbitol; 

• Propilenoglicol; 

• Etilenoglicol; 

• Polietilenoglicol; 

• Trietil citrato, e; 

• Triacetina. 

El-Hadi et. al. (2002) estudou a aditivação do PHB com plastificantes naturais, tais como:  

• Glicerol; 
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• Tributirina; 

• Triacetina; 

• Acetiltrietilcitrato; 

• Acetiltributilcitrato; 

• Glicerolmonoesterarato; 

• Gliceroltriesterarato; 

• Ácido 12-hidroxiesterarato; 

• Ácido 12-hidroxiesterarídrico. 

Estudos de BALTIERI; MEI; BARTOLI (2003) demonstram que o uso de Dioctil Adipato 

(DOA) como plastificante não é eficaz no uso com o PHB, pois não houve mudanças 

significativas nas propriedades mecânicas e térmicas do polímero. Já o plastificante Dioctil 

Ftalato (DOP) tornou o PHB mais flexível, porém, em concentrações de 30% DOP, a matriz 

do polímero tornou-se frágil provavelmente devido à exsudação do plastificante. Os melhores 

resultados foram obtidos com triacetil glicerol (TAG) e poliadipato (PA) como plastificantes. 

Na concentração de 30% em peso de TAG, a temperatura de transição vitrea e a temperatura 

de fusão diminuíram 26,3 e 12,4 º C, respectivamente, enquanto que o alongamento de 

ruptura aumentaram 123%. Quando 30% do peso de PA foi adicionado ao PHB, a 

temperatura de transição vitrea foi reduzida em 22,4 º C e a temperatura de fusão de 7,1 º C, e 

o alongamento na ruptura foi aumentado em 51%. Estes resultados indicam que poliadipato é 

um plastificante promissor para PHB. 

Vieira et al (2011) destacam os plastificantes biodegradáveis, tais como óleo de soja, óleo de 

soja epoxidado, dibutil ftalato e trietilcitrato foram adicionados ao poli (3-hidroxibutirato-co-

3-hidroxivalerato) (PHB-V), onde promoveram melhoras nas propriedades térmicas e 

mecânicas. O trietilcitrato e o dibutil ftalato apresentaram melhores efeitos de plastificação do 

que o óleo de soja e óleo de soja epoxidado para PHB-V. O uso de aditivos (dodecanol, ácido 

láurico, tributirina e trilaurin) provocou mudanças na estrutura dos filmes de PHB, 

diminuindo a sua temperatura de transição vitrea (Tg) e sua temperatura de cristalização a frio 

(Tc). Estes aditivos são miscíveis com PHB e melhoraram a mobilidade das moléculas na fase 
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amorfa. Além de atuar como plastificantes, os aditivos podem, em uma quantidade 

relativamente pequena (1% em massa), atuar como aceleradores para a degradação enzimática 

das cadeias poliméricas. O mesmo efeito também foi relatado pela adição de um plastificante 

biodegradável, dibutil ftalato, em filmes de PHB. 

Com o objetivo de não deturpar o caráter biodegradável do PHB, deve-se buscar aditivos que 

tragam incrementos nas propriedades físico-químicas do material, além de auxiliar no 

aumento da esfoliação no nanocompósito com organoargilas. 
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4. RECURSOS UTILIZADOS E METODOLOGIA 

4.1 Materiais 

Os materiais utilizados no experimento foram: 
 

Polímero 

a) Poli(hidroxibutirato) (PHB) 

Foi utilizado o PHB da safra 2009, do tipo 1000-0, de massa molar MW 600.000g/mol, 

fornecido pela Biocycle (2011). Segundo o fabricante o material tem índice de fluidez de 

6,5g/10min, densidade 1,20g/cm³, resistência a tração de aproximadamente 32MPa, 

alongamento na ruptura de 4%, temperatura de fusão cristalina de 170 – 175ºC, e temperatura 

de amolecimento Vicat de aproximadamente 135ºC. A fórmula do PHB pode ser vista na 

Figura 12. 

 

 

Figura 12: Representação esquemática da fórmula do Poli (hidroxibutirato) (PHB). 
(BIOCYCLE, 2011) 

 

Plastificantes 

 
b) Óleo de soja epoxidado acrilato 

O óleo de soja utilizado foi fornecido pela empresa Sigma-Aldrich, código 412333, com 

densidade de 1,04g/cm³ a 25ºC. 

c) Óleo de mamona glicidil éter 

O produto utilizado foi fornecido pela empresa Sigma-Aldrich, código 430293, com 

densidade de 1,02g/cm³ a 25ºC.  
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d) Glicerol etoxilado 
 

O glicerol etoxilado foi fornecido pela empresa Sigma-Aldrich, código 441864, com massa 

molar média de 1.000g/mol, densidade de 1,138g/cm³ a 25ºC, solúvel em água, não possui 

agentes carcinogênicos em sua composição e seu benefício principal é promover maior 

flexibilidade aos polímeros. A fórmula estrutural do Glicerol Etoxilado pode ser vista na 

Figura 13. 

 

 

Figura 13: Representação esquemática da fórmula do Glicerol Etoxilado. (SIGMA-
ALDRICH, 2011). 

 

e) Dodecanodiol  

Produto fornecido pela Sigma-Aldrich, código 471364, com densidade de 0,845g/cm³ a 25ºC, 

com ponto de fusão de -7ºC, peso molecular 202,4g/mol, é utilizado normalmente na 

obtenção de monocamadas auto-organizadas (SAMs). A representação esquemática da 

fórmula estrutural do dodecanodiol pode ser vista na Figura 14. 

  

Figura 14: Representação esquemática da fórmula do dodecanodiol. (SIGMA-ALDRICH, 
2011). 

 

f) Hexadecano 

O hexadecano, cuja formula pode ser vista na Figura 15, foi fornecido pela Sigma-Aldrich, 

código H670-3, com massa molecular aproximado de 226,44g/mol, densidade 0,773 g/cm³ a 

25ºC e ponto de fusão de aproximadamente 18ºC (SIGMA-ALDRICH, 2011). 
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Figura 15: Representação esquemática da fórmula do Hexadecano. (SIGMA-ALDRICH, 
2011). 

 

g) Poli (etileno) glicol (PEG) 

O PEG foi fornecido pela Sigma-Aldrich, código P3015, peso molecular médio 200g/mol, 

ponto de fusão -65ºC, densidade 1,127g/cm³. Utilizado como plastificante de polímeros, sua 

fórmula pode ser vista na Figura 16. 

 

Figura 16: Representação esquemática da fórmula do poli (etileno) glicol (PEG). (SIGMA-
ALDRICH, 2011) 
 

Argila 

h) Montmorilonita – Cloisite® 30B 

A montmorilonita do tipo Cloisite® 30B foi fornecida pela Southern Clay. É uma 

montmorilonita natural modificada organicamente com um sal quaternário de amônia, com 

capacidade de troca catiônica de 90meq/100g de argila, densidade de 1,98g/cm³, com 

tamanho de partículas máximo em torno de 13µm. A estrutura da montmorilonita modificada 

Cloisite® 30B é mostrada na Figura 17. 

 

Onde T é (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) 

Figura 17: Representação esquemática da estrutura da montmorilonita Cloisite® 30B. 
(SOUTHERN CLAY, 2011). 
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4.2 Metodologia  

As etapas metodológicas foram divididas em seis etapas (Figura 18). 
 

 

 

Figura 18: Esquema da metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho. 



Produção e caracterização de compósitos poliméricos PHB / Cloisite® 30B com aditivos plastificantes 
Artur Caron Mottin 

 

  
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP/UEMG/CETEC 37 

- Avaliação das concentrações de aditivos plastificantes na matriz de PHB 

Foram realizados testes com o polietileno glicol (PEG) em concentrações de 5% a 30% m/m 

com intervalos de 5% entre as amostras, a fim de observar o limite máximo possível antes do 

início da exsudação do plastificante da matriz de PHB. Para melhor avaliar o sistema foi 

utilizado o microscópio ótico (MO) Leica modelo DM2500, além de ensaios mecânicos. As 

amostras foram obtidas em um termo reômetro de torque. 

- Aplicação dos diferentes aditivos plastificantes no PHB  

Foram testadas as potencialidades dos aditivos selecionados utilizando concentrações de 15% 

em massa de plastificante na matriz polimérica de PHB, que foram processadas em termo 

reômetro de torque. Em seguida foram feitos testes mecânicos, análise termogravimétrica 

(TGA), espectrometria de absorção na região do infra-vermelho (FTIR) e microscopia ótica 

(MO), a fim de avaliar a interação dos plastificantes com a matriz de PHB . 

- Obtenção do compósito de matriz polimérica de PHB + 3% montmorilonita (Cloisite® 
30B) com diferentes concentrações de plastificante 

Após os testes com os plastificantes foi realizada a seleção de três plastificantes que foram 

utilizados em concentrações de 5%, 10% e 15% em massa e 3% de montmorilonita (Cloisite® 

30B) no compósito de matriz de PHB, sendo obtidos através de processamento em termo 

reômetro de torque. Em seguida foram feitos testes mecânicos e análise termogravimétrica 

(TGA) com o objetivo de determinar a melhor concentração de plastificante no compósito.  

- Obtenção do compósito de matriz polimérica de PHB + 5% de plastificante com 
diferentes concentrações de montmorilonita (Cloisite® 30B)  

Depois de realizados os testes com diferentes concentrações de plastificantes, foram testadas 

as concentrações de montmorilonita (Cloisite® 30B) com 0,1% e 1% em massa no compósito 

de matriz polimérica de PHB, utilizando concentrações fixas de 5% de plastificantes, obtidos 

através de processamento em termo reômetro de torque. Em seguida foram feitos testes 

mecânicos, análise termogravimétrica (TGA), teste de ângulo de contato e Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) nas amostras selecionadas. 
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4.3 Métodos relacionados à preparação e análise dos compósitos e blendas  

Preparação das blendas 

Na presente etapa foram preparadas adições de plastificantes e argilas com diferentes 

porcentagens de massas ao PHB, a fim de determinar o limite para quantidade do plastificante 

e argila na blenda polimérica. Para a homogeneização das composições foi utilizado um 

reômetro de torque da marca Termo Haake PolyDrive R600/610 apresentado na Figura 19.  

 

 

Figura 19: Fotografia do Termo Haake PolyDrive R600/610. 

Durante o processamento do PHB levou-se em consideração que o material passaria por ciclo 

térmico posterior – prensagem – determinando assim a configuração do equipamento em 

temperatura de trabalho das zonas 1, 2 e 3 de 170ºC, velocidade de cisalhamento dos rotores 

35rpm, pressão de 3bar e tempo de processamento de 5 minutos por ciclo. Tais diretrizes 

visam evitar a degradação do material durante as outras etapas de trabalho. 
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Figura 20: Blenda de PHB com PEG homogeneizada nos rotores do reômetro. 

 

As blendas foram obtidas em pequenas quantidades, uma vez que a capacidade produtiva do 

reômetro é de 60g por processamento. A figura 20 ilustra os rotores de cisalhamento onde 

ocorre a homogeneização das blendas. A retirada do material da câmara e dos rotores é feita 

com espátulas, e o resfriamento do material é feito a temperatura ambiente sob bancada de 

granito. 

Preparação das lâminas 

Após obter todas as composições necessárias na etapa anterior, foram feitas as moagens das 

blendas poliméricas em um moinho de facas da marca Kie modelo MAK (Figura 21), obtendo 

material uniforme para o processo de termoprensagem, como ilustrado na Figura 22. 
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Figura 21: Fotografia do moinho de facas. 

 

 

Figura 22: Fotografia do material homogeneizado no moinho de facas. 

 

As lâminas foram confeccionadas pelo processo de termoprensagem. Para isso foi utilizada 

uma prensa hidráulica manual com placas aquecidas da marca SAGEC (Figura 23), com 

controle de temperatura através de termostatos e pressão máxima de 15 toneladas. As lâminas 

foram fabricadas utilizando um molde de três partes de aço inoxidável de 200 x 200 mm com 

1,2 mm de espessura. 
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Figura 23: Prensa hidráulica manual com placas aquecidas – marca SAGEC. 

 

O procedimento para obtenção das placas poliméricas por este método consistiu no pré-

aquecimento da prensa até a temperatura de 170ºC.  Em seguida utilizando uma poliimida 

revestida com teflon comercialmente vendida como Kapton® da fabricante Dupont (usado 

como desmoldante) entre as peças do molde a fim de receber o material a ser prensado 

(Figura 24). Em seguida, a terceira peça do molde foi colocada (revestida com Kapton®) de 

maneira a formar um sanduíche, e o conjunto foi levado à prensa previamente aquecida, 

conforme a Figura 25. 

 

 

Figura 24: Preparação do material no molde. 
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Figura 25: Material e molde na prensa para fabricação do molde. 

 

Posteriormente, através do controle de temperatura dos termostatos, foram realizadas 

prensagens com 2 toneladas de pressão por um intervalo de 2 minutos. Após este período, o 

molde foi retirado da prensa e colocado sobre uma bancada de granito para se resfriar a 

temperatura ambiente por 5 minutos, e por fim foi retirado do molde (Figura 26).    

 

 

Figura 26: Desmoldagem da lâmina processada por termoprensagem. 

 

Através deste procedimento foram obtidas as lâminas para os ensaios de tração. No entanto, 

durante o processamento algumas lâminas apresentaram bolhas e imperfeições que impediram 

o aproveitamento do material para confecção dos corpos de prova, não sendo reprocessadas 

devido a possíveis problemas de degradação que resultariam em problemas nos resultados dos 

ensaios. 
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Confecção dos corpos de prova 

Os corpos de prova para o ensaio de tração foram confeccionados com medidas em 

conformidade com a norma ASTM D 638 (Figura 27), método que normatiza os ensaios de 

tração para polímeros. 

 

Figura 27: Dimensões dos corpos de prova utilizados nos ensaios de tração. Unidade: 
milímetros. 

 

Para confecção dos corpos de prova foi utilizado o processo de recorte nas lâminas 

confeccionadas pelo processo de prensagem. O molde foi posicionado sobre a lâmina e foram 

levados a prensa hidráulica da marca SAGEC, sob pressão de 1 tonelada na temperatura 

ambiente o molde foi prensado na lâmina para que fosse feito o corte. Após este 

procedimento, os corpos de prova foram retirados do molde. 

Ensaio de tração 

O comportamento mecânico de um material é reflexo da relação da sua resposta a uma carga 

ou força que esteja sendo aplicada. Algumas propriedades mecânicas importantes são a 

rigidez, a resistência, a dureza e a ductibilidade. (CALLISTER, 2002) 

As propriedades mecânicas dos materiais são verificadas pela execução de experimentos de 

laboratório cuidadosamente programados, que reproduzem o mais fielmente possível as 

condições de serviço. Dentre os fatores a serem considerados incluem-se a natureza da carga 

aplicada e a duração da aplicação, bem como as condições ambientais. (CALLISTER, 2002) 
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Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina de ensaios universais para testes 

mecânicos da marca EMIC modelo DL-3000, em temperatura ambiente, com velocidade de 

20 mm/minuto, utilizando uma célula de carga de 200 N e distância entre garras de 13 mm. O 

teste foi utilizado durante todas as etapas do método visando avaliar os ganhos nas 

propriedades mecânicas do compósito.  

Microscopia Óptica (MO) 

A microscopia óptica foi realizada no equipamento da marca Leica modelo DM2500, a fim de 

investigar possíveis exsudações dos plastificantes avaliados, além de avaliar a velocidade de 

cristalização e diferença entre cristais devido a presença dos plastificantes. 

Espectroscopia no infravermelho (FTIR) 

A técnica de espectroscopia no infravermelho (FTIR) é amplamente utilizada para a 

verificação e determinação das características estruturais presentes dos polímeros. Através da 

análise do gráfico é possível identificar os principais grupos funcionais presentes no material. 

As análises foram realizadas no equipamento da marca Shimadzu modelo IRAffinity-1 no 

intervalo de número de onda entre 4000 a 350 cm-1.  

Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica é de suma importância na determinação de parâmetros 

importantes como (WENDHAUSEN, 2011): 

• A estabilidade térmica; 

• Degradação térmica oxidativa; 

• Calcinação e torrefação de minerais, dentre outras. 

As análises foram feitas sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50ml/min, taxa de 

aquecimento de 10ºC/min, e com variação térmica de 32ºC a 700ºC, realizado no 

equipamento da marca Shimadzu modelo DTG-60H. 
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A partir das amostras selecionadas foi feita uma microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

para avaliação da estrutura do material na área de fratura. Foram comparadas as imagens do 

PHB puro, do PHB com argila e do PHB com argila e plastificante. 

Ângulo de contato 

O teste de ângulo de contato é comumente utilizado para determinar se a superfície é 

hidrofóbica ou hidrofílica. Pode-se avaliar o comportamento do espalhamento da gota de água 

sobre uma superfície através da medida do ângulo de contato. Segundo esse critério teremos:  

• Para θ = 0°, a superfície é totalmente hidrofílica;  

• Para 0° <θ< 90°, a superfície é predominantemente hidrofílica;  

• Para 90° <θ< 180°, a superfície é predominantemente hidrofóbica;  

• Para θ = 180°, a superfície é totalmente hidrofóbica.  

O teste foi realizado utilizando uma gota de 10µL de água destilada, depositada na superfície 

do material a ser avaliado. A água é um líquido polar, portanto, se a superfície com a qual ela 

entra em contato for polar, ocorrerão interações fortes entre as moléculas da água e os grupos 

também polares da superfície, molhando assim a superfície. Mas, se a superfície em contato 

for apolar, não ocorrerão interações fortes entre as moléculas da água e a superfície. Como 

resultado, a água tenderá a atingir o estado de menor energia, ou seja, as moléculas da água 

irão interagir com elas mesmas, diminuindo o contato com a superfície, formando uma gota.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Avaliações das diferentes concentrações de plastificante 

Inicialmente avaliou-se as diferentes concentrações de plastificantes presentes na matriz de 

PHB. Nesse estudo foi utilizado o polietilenoglicol (PEG) em diferentes concentrações 

(Tabela 4). Nota-se uma boa homogeneidade das amostras, apresentando coloração 

característica para o PHB e poucas bolhas durante a prensagem das amostras. 

 

Tabela 4: Amostras de PHB com PEG em diferentes concentrações. 

Amostras Imagens dos corpos de prova PHB  
(% massa) 

PEG  
(% massa) 

A 

 

100 0 

B 

 

95 5 

C 

 

90 10 

D 

 

85 15 

E 

 

80 20 

F 

 

75 25 

G 

 

70 30 
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Ensaios de tração 

As curvas de tensão x deformação do PHB puro e das amostras com diferentes concentrações 

de PEG estão mostradas na Figura 28. Nota-se que a presença de plastificante interfere 

diretamente nas propriedades mecânicas do PHB. A incorporação de PEG na matriz de PHB 

resultou em um aumento do alongamento até a ruptura. No entanto, o plastificante promoveu 

conforme esperado uma diminuição da tensão máxima de ruptura e do módulo de Young, 

como é perceptível na Tabela 5. 

 

 
Figura 28: Curvas tensão x deformação do PHB e suas composições com PEG. 

 

Para concentrações até 15% de PEG na matriz de PHB temos a manutenção da tensão máxima 

de ruptura que se apresenta próximo aos 30 MPa. Verifica-se uma diminuição desta 

propriedade já para concentrações acima de 20% de PEG. A ação efetiva do plastificante pode 

ser vista devida a presença de deslocamentos horizontais característicos da região amorfo-

cristalina do material. 
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Tabela 5: Valores de resistência a tração, módulo de Young e alongamentos até a ruptura, 
com seus respectivos desvios padrões apresentados no ensaio de tração do PHB com 
diferentes concentrações de PEG. 

Amostra Material Tensão máxima de 
ruptura (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Alongamento até a 
ruptura (%) 

A PHB Puro 29,82 + 0,99 964,3 + 90,97 4,19 + 7,13 

B PHB 5% 
PEG 27,64 + 6,15 355,7 + 210,7 15,63 + 9,13 

C PHB 10% 
PEG 28,2 + 1,31 507,4 + 79,8 10,14 + 0,94 

D PHB 15% 
PEG 23,35  + 4,51 208 + 75,6 9,45 + 0,98 

E PHB 20% 
PEG 21,12 + 2,61 325,8 + 29 12,5 + 1,63 

F PHB 25% 
PEG 19 + 0,96 429,3 + 91,15 9,84 + 1,12 

G PHB 30% 
PEG 14,19 + 1,27 434,5 + 76,34 10,34 + 0,99 

 

Microscopia ótica 

A análise por microscopia ótica foi utilizada para avaliar a influência do plastificante na 

matriz de PHB. A Figura 29 mostra as imagens obtidas por microscopia ótica para blenda de 

PHB com 20% m/m de PEG. A presença de gotas do plastificante sobre a superfície pode 

estar relacionado com a expulsão do plastificante da matriz de PHB, este fenômeno tem por 

definição o termo exsudação. 

 

  

Figura 29: Microscopia ótica mostrando a exsudação do PEG 20% m/m na superfície do 
PHB. 
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 Os resultados obtidos pelos ensaios mecânicos e da microscopia ótica revelaram a ocorrência 

de exsudação do plastificante da matriz de PHB, com isso, definiu-se o limite de 15% m/m de 

concentração máxima de plastificante para o estudo com os demais plastificantes 

selecionados. 

 
5.2 Investigação da adição de diferentes plastificantes na matriz de PHB 

Após a realização da avaliação de exsudação do plastificante e a definição do limite de 15% 

em massa, foram realizados os testes com os plastificantes glicerol etoxilado, óleo de mamona 

glicidil éter, óleo de soja epoxidado acrilato, dodecanodiol e hexadecano (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Amostras de PHB com diferentes plastificantes com concentração de 15% em 
massa. 

Amostras Imagens dos corpos  
de prova 

PHB  
(% massa) 

Plastificante  
(15% em massa) 

H 

 

85 Glicerol Etoxilado 

I 

 

85 Óleo de Mamona Glicidil 
Éter 

J 

 

85 Óleo de Soja Epoxidado 
Acrilato 

K 

 

85 Dodecanodiol 

L 

 

85 Hexadecano 

 

Através da Tabela 6 pode-se notar que as amostras apresentam uma boa homogeneidade e 

coloração característica para o PHB, com uma pequena variação das tonalidades do material, 

possivelmente devido à presença dos plastificantes. 
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Ensaios de tração 

As curvas de tensão vs Deformação do PHB com diferentes plastificantes estão apresentados 

na Figura 30 e os valores correspondentes na Tabela 7. Observa-se que os plastificantes 

influenciaram nas propriedades mecânicas do PHB, os valores de tensão máxima de ruptura e 

o alongamento até a ruptura foram diretamente afetados pela presença do plastificante. Outro 

ponto importante diz respeito às regiões de estiramento do polímero, na Figura 30 nota-se a 

presença de deslocamentos horizontais no gráfico que correspondem à estricção estável do 

material. Este tipo de comportamento ocorre devido ao fato das estruturas cristalinas do PHB 

se estirem para fora do emaranhado amorfo, se alinhado e dando continuidade a estricção 

instável (ASHBY; JONES, 2007).    

Este tipo de estricção estável é similar a encontrada nos metais, conhecida como bandas de 

Lüders, onde as estruturas cristalinas presentes nos materiais metálicos se deslocam umas 

sobre as outras, causando uma deformação permanente e não recuperável (ASHBY; JONES, 

2007; CALLISTER, 2002). 

O grau de cristalinidade pode ter uma influência significativa sobre as propriedades 

mecânicas, uma vez que ele afeta a extensão das ligações secundárias intermoleculares. Nas 

regiões cristalinas, onde as cadeias moleculares se encontram densamente compactadas em 

um arranjo ordenado e paralelo, existe normalmente uma grande quantidade de ligações 

secundárias entre os segmentos de cadeia adjacentes. Essas ligações secundárias estão menos 

presentes nas regiões amorfas, devido ao desalinhamento das cadeias. Como conseqüência, o 

modulo de elasticidade ou módulo de Young para os polímeros semicristalinos aumenta 

significantemente com o grau de cristalinidade (CALLISTER, 2002). 
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Figura 30: Curvas tensão x deformação do PHB com diferentes plastificantes em composição 
de 15% em massa. 

 

Tabela 7: Valores de resistência a tração, módulo de Young e alongamentos até a ruptura, 
com seus respectivos desvios padrões apresentados no ensaio de tração do PHB com 
diferentes plastificantes. 

Amostra Material Tensão máxima de 
ruptura (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Alongamento até a 
ruptura (%) 

A PHB Puro 29,82 + 0,99 964,3 + 90,97 4,19 + 7,13 

D PHB 15% PEG 23,35 + 4,51 208 + 75,6 9,45 + 0,98 

H PHB 15% Glicerol 
Etoxilado 19,54 + 0,46 286,3 + 35,84 16,15 + 2,21 

I PHB 15% Óleo de 
Mamona Glicidil Éter 20,85 + 0,86 274,1 + 166,8 13,62 + 2,64 

J 
PHB 15% Óleo de 

Soja Epoxidado 
Acrilato 

20,7 + 1,27 518,9 + 195,2 9,72 + 1,28 

K PHB 15% 
Dodecanodiol 16,52 + 2,33 387,4 + 190,1 20,27 + 3,51 

L PHB 15% Hexadecano 15,17 + 2,19 560,2 + 216,5 12,07 + 2,56 
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Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho foi realizada a fim de identificar 

possíveis interações químicas entre o plastificante e a matriz de PHB, além de se determinar o 

índice de cristalinidade relativo. A Figura 31 apresenta os espectros sobrepostos do PHB com 

os plastificantes hexadecano, dodecanodiol, óleo de soja epoxidado acrilato, óleo de mamona 

glicidil éter e polietilenoglicol em composições de 15% em massa. 

 

 
Figura 31: Espectros de FTIR das amostras de PHB e os diversos plastificantes. 

 

A partir da análise da Figura 31, não foi possível identificar deslocamentos das bandas de 

absorção que fossem representativos para demonstrar a formação de novas interações 

químicas entre os plastificantes e a matriz de PHB. Entretanto, investigou-se a banda de 

absorção em 1720 cm-1 referentes a carbonila C=O, e a banda de absorção em 1380 cm-1 

associadas ao grupo metil assimétrico CH3.  As informações foram utilizadas para se obter o 
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índice de cristalinidade relativa, que foi calculado através da razão entre a banda 1720 cm-1 

pela banda 1380 cm-1 (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Índice de cristalinidade relativa do PHB com diversos plastificantes. 

Amostra Material 
Banda 1720 cm-1 

estiramento (C=O) 
cristalino 

Banda 1380 cm-1  
deformação 

assimétrica (CH3) 

Índice de 
cristalinidade 

relativa 

A PHB Puro 0,17033 0,07438 2,29 

D PHB 15% PEG 0,537014 0,18293 2,94 

H PHB 15% Glicerol 
Etoxilado 0,2722 0,1052 2,59 

I PHB 15% Óleo de 
Mamona Glicidil Éter 0,068898 0,028738 2,40 

J 
PHB 15% Óleo de 

Soja Epoxidado 
Acrilato 

0,237581 0,09616 2,47 

K PHB 15% 
Dodecanodiol 0,111904 0,043599 2,56 

L PHB 15% Hexadecano 0,168422 0,074822 2,25 

 

A partir do índice de cristalinidade relativa do PHB puro é possível determinar se os 

plastificantes aumentaram ou diminuíram a cristalinidade em relação ao PHB. Conclui-se que 

a cristalinidade aumentou aproximadamente para o óleo de mamona glicidil éter, óleo de soja 

epoxidado acrilato, dodecanodiol, glicerol etoxilado e polietilenoglicol. O único plastificante 

que apresentou uma diminuição na cristalinidade relativa foi o hexadecano, isto pode estar 

associado a problemas de exsudação durante o processamento da mistura termomecânica 

fazem com que os valores apresentados por ele tanto no ensaio de tração quanto na 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) sejam questionados, desta maneira o hexadecano foi 

excluído das avaliações e testes posteriores. 

Fato relevante deste teste é que normalmente o comportamento que se espera dos 

plastificantes é que os mesmos reduzam a cristalinidade do PHB, mas nota-se é que os 

mesmos possam estar agindo como agentes nucleantes, promovendo uma maior cristalinidade 

da matriz. 
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Microscopia Ótica (MO) 

A microscopia ótica foi utilizada para verificar a morfologia e avaliar a cinética de 

cristalização com a adição dos plastificantes. Segundo Callister (2002), a cristalização é o 

processo segundo o qual, mediante resfriamento, uma fase sólida ordenada (isto é, cristalina) 

é produzida a partir de um líquido fundido que possui uma estrutura molecular altamente 

aleatória. O fenômeno da transição vítrea ocorre com polímeros amorfos ou que não sejam 

cristalizáveis, os quais, quando resfriados a partir de um líquido fundido, se tornam sólidos 

rígidos, porém ainda retêm a estrutura molecular desordenada característica do estado líquido. 

No caso dos polímeros semicristalinos como o PHB, as regiões cristalinas irão experimentar 

um processo de cristalização, enquanto as áreas não-cristalinas passam através de uma 

transição vítrea. 

Para a compreensão da cinética de cristalização do PHB e da interferência dos plastificantes 

neste processo, foi realizada a fusão dos materiais sobre lâminas de vidro em uma placa de 

aquecimento. A temperatura de aquecimento foi de aproximadamente 170ºC, e o resfriamento 

do material foi feito a temperatura ambiente no microscópio ótico onde foram feitas as 

capturas das imagens em três tempos T1, T2 e T3 (Figura 34). O intervalo de tempo entre a 

captura das imagens foi de 30 segundos, sendo a primeira imagem realizada logo após ser 

posicionada a lâmina no microscópio.  

Através da figura 32 nota-se a diferença entre os plastificantes e a velocidade de cristalização 

do material. A cristalização ocorre através dos processos de nucleação e crescimento. Com o 

resfriamento através da temperatura de fusão ocorre a formação de núcleos nos pontos onde 

pequenas regiões de moléculas embaraçadas e aleatórias se tornam ordenadas e alinhadas, na 

forma de camadas com cadeias dobradas. Após a nucleação e durante o estágio de 

crescimento da cristalização, os núcleos crescem pela continuação da ordenação e do 

alinhamento de novos segmentos de cadeias moleculares; isto é, as camadas com cadeias 

dobradas aumentam em suas dimensões laterais e as estrutura esferulíticas, como no PHB, 

apresentam um aumento no raio do esferulito (ASHBY; JONES, 2007; CALLISTER, 2002; 

MANO; MENDES, 1999). 



Produção e caracterização de compósitos poliméricos PHB / Cloisite® 30B com aditivos plastificantes 
Artur Caron Mottin 

 

  
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP/UEMG/CETEC 55 

 

Figura 32: Imagens da microscopia ótica do PHB sendo cristalizado com diferentes 
plastificantes. 
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A Figura 33 apresenta as diferentes estruturas e morfologias do PHB após adição dos 

plastificantes. 

 

Figura 33: Imagens das diferentes estruturas cristalizadas. (a) PHB Puro; (d) PHB + 15% 
PEG; (h) PHB + 15% glicerol etoxilado; (i) PHB + 15% Óleo de mamona glicidil éter; (j) 
PHB + 15% Óleo de soja epoxidado acrilato; (k) PHB + 15% dodecanodiol; (l) PHB + 15% 
Hexadecano. 
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A análise dos resultados permitiu verificar a influência do plastificante na matriz de PHB, 

principalmente na morfologia das fases cristalinas. Isto é resultado do mecanismo de 

cristalização, que durante o crescimento dos cristais captura materiais amorfos entre as 

plaquetas cristalinas, que fazem com que o cristal cresça e conseqüentemente tenha estruturas 

diferentes dependendo do plastificante utilizado. (ASHBY; JONES, 2007) 

 

Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

As análises térmicas são de suma importância no desenvolvimento e investigação de 

polímeros. No presente estudo foram utilizadas as análises termogravimétricas (TGA) e as 

análises térmicas diferenciais (DTA) para elucidar as propriedades térmicas dos materiais 

desenvolvidos. Na Figura 34 temos a TGA do PHB Puro e com plastificantes com 15% em 

massa. 

 

 
Figura 34: Curvas TGA do PHB com 15% de diferentes plastificantes. 

 

Pode-se visualizar a partir da análise termogravimétrica que o PHB puro se degrada 

termicamente a aproximadamente 220ºC. Alguns dos plastificantes se degradam antes da 
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degradação térmica do PHB, como o dodecanodiol e o polietilenoglicol, que tem o início da 

degradação térmica a aproximadamente 135ºC.  

Porém existem outros plastificantes como o óleo de mamona glicidil éter, o óleo de soja 

epoxidado acrilato e o glicerol etoxilado, que tem sua temperatura de ebulição a 

aproximadamente 290ºC. Nota-se que tais plastificantes deslocaram em aproximadamente 

30ºC a temperatura de degradação térmica do PHB em relação ao PHB puro. Este resultado 

indica a existência de interações moleculares entre a matriz e os plastificantes, o que pode ser 

confirmado no ensaio de tração onde os mesmos são os que apresentam as maiores tensões 

máximas de ruptura.   

É possível observar, ainda, a degradação do PHB aditivado com 15% em massa de 

hexadecano, onde não apresenta variações significativas nas propriedades térmicas da matriz 

de PHB. Isto se deve a exsudação do plastificante durante o termoprocessamento, o que 

resultou nas propriedades encontradas nos testes realizados. E devido a estes problemas de 

exsudação durante o processamento o hexadecano foi descartado dos testes subseqüentes. 

Na Figura 35, referente à DTA do PHB com os diferentes plastificantes, é possível confirmar 

as informações obtidas na análise da curva TG. A temperatura de fusão do PHB ocorre a 

175ºC, e a velocidade máxima de degradação térmica para o PHB puro é de aproximadamente 

275ºC. Nas composições com plastificantes observam-se os picos de degradação se 

deslocando aproximadamente 20ºC para algumas composições como a do glicerol etoxilado e 

do óleo de soja epoxidado acrilato, ficando em torno de 295ºC. 

Os plastificantes provavelmente funcionaram como barreira térmica, dificultando a 

distribuição de calor pelo material, aumentando sua estabilidade térmica. 
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Figura 35: Curvas DTA do PHB e seus plastificantes. 

 

Depois de realizado os testes foram selecionados três plastificantes para dar seqüência ao 

trabalho, devido às propriedades e os resultados apresentados os selecionados foram o 

polietilenoglicol (PEG), o dodecanodiol e o óleo de soja epoxidado acrilato. 

 

5.3 Avaliações do compósito de matriz polimérica de PHB + 3% m/m montmorilonita 

(Cloisite® 30B) com diferentes concentrações de plastificante 

A partir dos plastificantes selecionados, foi fixada a quantidade de argila montmorilonita 

Cloisite® 30B em 3% m/m a fim de avaliar a influência dos plastificantes em concentrações 

de 5, 10 e 15% em massa nas propriedades mecânicas do compósito. Na Tabela 9 estão 

presentes as composições e imagens dos corpos de prova obtidos pelo termoprocessamento.  
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Tabela 9: Amostras dos compósitos de PHB com 3% de Cloisite 30B e plastificantes com 
concentração de 5, 10 e 15% em massa. 
 

Amostras Imagens dos corpos 
de prova 

PHB  
(% massa) 

Cloisite 30B 
(% massa) 

Plastificante  
(% massa) 

N 

 

97 3 - 

O 

 

92 3 5% PEG 

P 

 

87 3 10% PEG 

Q 

 

82 3 15% PEG 

R 

 

92 3 5% 
Dodecanodiol 

S 

 

87 3 10% 
Dodecanodiol 

T 

 

82 3 15% 
Dodecanodiol 

U 

 

92 3 
5% Óleo de 

Soja Epoxidado 
Acrilato 

V 

 

87 3 
10% Óleo de 

Soja Epoxidado 
Acrilato 

X 

 

82 3 
15% Óleo de 

Soja Epoxidado 
Acrilato 
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Ensaios de tração 

As Figuras 36, 37 e 38 e na Tabela 10, é possível ver os resultados dos ensaios realizados para 

os compósitos de PHB com 3% de argila e plastificantes em concentrações de 5, 10 e 15%. 

Nota-se que a presença da argila não travou os movimentos de discordâncias presentes no 

PHB devido a sua fase cristalina. Entretanto, a diminuição do alongamento até a ruptura é 

causado pela presença da argila. 

 

 

Figura 36: Curvas tensão x deformação dos compósitos de PHB + 3%m/m Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 5% em massa. 
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Figura 37: Curvas tensão x deformação dos compósitos de PHB + 3%m/m Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 10% em massa. 

 

 

 
Figura 38: Curvas tensão x deformação dos compósitos de PHB + 3%m/m Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 15% em massa. 
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Tabela 10: Valores de resistência a tração, módulo de Young e alongamentos até a ruptura, 
com seus respectivos desvios padrões apresentados no ensaio de tração do compósito PHB + 
3% Cloisite 30B com plastificantes em diferentes concentrações. 

Amostra Material Tensão máxima de 
ruptura (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Alongamento até a 
ruptura (%) 

N PHB + 3% Cloisite 30B   28,08 + 1,25 867,4 + 13,69 8,04 + 1,55 

O PHB + 3% Cloisite 30B 
+ 5% PEG 21,9 + 2,76 511,2 + 70,81 7,28 + 0,78 

P PHB + 3% Cloisite 30B  
+ 10% PEG 20,54 + 1,17 488,2 + 7,8 10,25 + 0,09 

Q PHB + 3% Cloisite 30B 
+ 15% PEG 16,64 + 0,99 340,4 + 193,5 9,35 + 0,78 

R PHB + 3% Cloisite 30B 
+ 5% Dodecanodiol 25,78 + 1,61 660,2 + 24,4 9,78 + 0,27 

S PHB + 3% Cloisite 30B 
+ 10% Dodecanodiol 22,62 + 1,19 551,3 + 73,6 10,84 + 0,78 

T PHB + 3% Cloisite 30B 
+ 15% Dodecanodiol 19,45 + 1,21 512,2 + 125,7 10,19 + 0,54 

U 
PHB + 3% Cloisite 30B 

+ 5% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

23,81 + 1,48 669,1 + 52,22 9,53 + 0,92 

V 
PHB + 3% Cloisite 30B 

+ 10% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

21,92 + 1,18 415,2 + 201,8 8,94 + 1,33 

X 
PHB + 3% Cloisite 30B 

+ 15% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

16,45 + 1,37 458,7 + 22,9 9,45 + 1,74 

 

Como os resultados apresentados na Tabela 10, nota-se que as amostram que demonstram 

menores alterações no alongamento até a ruptura, com a menor perda da tensão máxima de 

ruptura e do modulo de Young, são as com 5% em massa de plastificante. A partir destes 

resultados optou-se por fixar o percentual de plastificante e variar as concentrações de argilas 

a fim de verificar se a variação de argilas apresentaria modificações significativas nas 

propriedades dos compósitos.  

 

5.4 Avaliações do compósito de matriz polimérica de PHB + 5% m/m de plastificante 

com diferentes concentrações de montmorilonita (Cloisite® 30B) 

Após as etapas de seleção do plastificante, foi realizado o estudo da variação da concentração 

da montmorilonita modificada (Cloisite® 30B) na matriz de PHB a fim de se determinar a 

melhor concentração de argila para 5% em massa de plastificante. Na Tabela 11 estão 

presentes as amostras produzidas para o experimento. 
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Tabela 11: Amostras dos compósitos de PHB com 5% em massa de plastificante com 
Cloisite 30B em concentrações de 0,1, 1 e 3% em massa. 

Amostras Imagens dos corpos  
de prova 

PHB  
(% massa) 

Cloisite 30B 
(% massa) 

Plastificante  
(5% massa) 

N0,1% 

 

99,9 0,1 - 

N1% 

 

99 1 - 

N3% 

 

97 3 - 

O0,1% 

 

94,9 0,1 PEG 

O1% 

 

94 1 PEG 

O3% 

 

92 3 PEG 

R0,1% 

 

94,9 0,1 Dodecanodiol 

R1% 

 

94 1 Dodecanodiol 

R3% 

 

92 3 Dodecanodiol 

U0,1% 

 

94,9 0,1 
Óleo de Soja 
Epoxidado 

Acrilato 

U1% 

 

94 1 
Óleo de Soja 
Epoxidado 

Acrilato 

U3% 

 

92 3 
Óleo de Soja 
Epoxidado 

Acrilato 
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Ensaios de tração 

Os ensaios realizados para avaliar o comportamento mecânico dos compósitos e seus 

respectivos plastificantes estão apresentados nas Figuras 39, 40 e 41, sendo divididos pelas 

porcentagens de argilas utilizadas na obtenção dos compósitos, 3, 1 e 0,1% m/m 

respectivamente. Os valores de tensão máxima de ruptura, módulo de Young e alongamento 

máximo até a ruptura estão mostrados na Tabela 12. 

Os resultados mostram um comportamento muito similar do compósito de PHB com 3% de 

carga de montmorilonita modificada (Cloisite® 30B) aditivado com os plastificantes 

polietilenoglicol, dodecanodiol e óleo de soja epoxidado acrilato, com os resultados 

apresentados pelo PHB com 15% de plastificante. A presença de movimentos de 

discordâncias da fase amorfo-cristalina do PHB sugere que a montmorilonita não tenha se 

esfoliado completamente, se apresentando na forma de tactóides e aglomerados. Essa forma 

da argila causou uma pequena redução no alongamento até a ruptura, apresentando uma 

pequena perda na tensão máxima de ruptura. 

 

 
Figura 39: Curvas tensão x deformação dos compósitos de PHB + 3% m/m Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 5% em massa. 
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Nas amostras do compósito com 1 e 0,1% m/m de Cloisite® 30B é possível notar um ganho 

acentuado na tensão máxima de ruptura do PHB. O aumento da tensão máxima de ruptura e a 

redução do alongamento até a ruptura se devem principalmente a esfoliação e 

homogeneização da matriz de PHB com a nanoargila. Estes fatores são confirmados pela 

ausência das fases horizontais presentes nos gráficos de tração x deformação apresentados 

anteriormente, demonstrando que a argila está atuando como elemento de travamento das 

discordâncias, impedindo que haja um deslizamento entre as cadeias cristalinas, ou as cadeias 

cristalinas se desdobrem.  

 

 
Figura 40: Curvas tensão x deformação dos compósitos de PHB + 1% m/m Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 5% em massa. 
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Figura 41: Curvas tensão x deformação do compósito de PHB + 0,1% Cloisite 30B e 
diferentes plastificantes em composição de 5% em massa. 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 12, avaliou-se as amostras em relação as suas 

propriedades mecânicas. Os compósitos que possuíam o dodecanodiol na sua composição 

apresentam a menor perda de alongamento até a ruptura, mesmo com ganhos significativos da 

tensão máxima de ruptura.  

Os resultados apresentados pelo ensaio mecânico dos compósitos de PHB sem plastificantes, 

também são relevantes por apresentarem propriedades similares a dos materiais contendo 

dodecanodiol, mesmo apresentando o módulo de Young um pouco maior. 
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Tabela 12: Valores de resistência a tração, módulo de Young e alongamentos até a ruptura, 
com seus respectivos desvios padrões apresentados no ensaio de tração do compósito PHB + 
5% plastificantes com diferentes concentrações de montmorilonita (Cloisite 30B). 

Amostra Material Tensão máxima de 
ruptura (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Alongamento até a 
ruptura (%) 

A PHB Puro 29,82 + 0,99 964,3 + 90,97 4,19 + 7,13 

N0,1% PHB + 0,1% Cloisite 30B   39,94 + 1,85 1004 + 63,68 10,51 + 1,45 

N1% PHB + 1% Cloisite 30B 38,24 + 0,27 1085 + 72,68 9,2 + 0,29 

N3% PHB + 3% Cloisite 30B   28,08 + 1,25 867,4 + 13,69 8,04 + 1,55 

O0,1% PHB + 0,1% Cloisite 30B  
+ 5% PEG 32,05 + 2,14 775,7 + 56,31 8,39 + 0,3 

O1% PHB + 1% Cloisite 30B  
+ 5% PEG 22,21 + 7,98 798,7 + 122,8 4,38 + 1,68 

O3% PHB + 3% Cloisite 30B + 
5% PEG 21,9 + 2,76 511,2 + 70,81 7,28 + 0,78 

R0,1% PHB + 0,1% Cloisite 30B 
+ 5% Dodecanodiol 33,09 + 2,87 930,4 + 16,43 8,56 + 1,21 

R1% PHB + 1% Cloisite 30B + 
5% Dodecanodiol 35,02 + 0,73 929,5 + 29,41 8,57 + 0,26 

R3% PHB + 3% Cloisite 30B + 
5% Dodecanodiol 25,78 + 1,61 660,2 + 24,4 9,78 + 0,27 

U0,1% 
PHB + 0,1% Cloisite 30B 

+ 5% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

33,44 + 0,77 971,7 + 60,52 8,38 + 0,38 

U1% 
PHB + 1% Cloisite 30B + 

5% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

36,17 + 1,21 1020 + 92,47 7,81 + 1,86 

U3% 
PHB + 3% Cloisite 30B + 

5% Óleo de Soja 
Epoxidado Acrilato 

23,81 + 1,48 669,1 + 52,22 9,53 + 0,92 

 

Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

Os resultados obtidos pelas análises termogravimétricas e análises térmicas diferenciais foram 

separados de acordo com a quantidade em massa de argila presente no compósito de matriz de 

PHB. Sendo as TGAs divididas nas Figuras 42, 44 e 46 referentes aos compósitos com 3, 1 e 

0,1% m/m de nanoargila, respectivamente. DTAs agruparas nas figuras 43, 45 e 47, referentes 

aos compósitos com 3, 1 e 0,1% m/m de carga, respectivamente. 
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Figura 42: Curvas TGA do compósito de PHB + 3% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 

 

As Figuras 42, 44 e 46 apresentam a perda de massa dos compósitos de PHB com 3, 1 e 0,1% 

m/m de Cloisite® 30B, respectivamente. A etapa de perda de massa por volta de 155ºC em 

todas as composições estudadas é relativa a liberação do PEG. No entanto, a adição da 

montmorilonita elevou a temperatura inicial de degradação da matriz de PHB, passando de 

220ºC para aproximadamente 260ºC. 
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Figura 43: Curvas DTA do compósito de PHB + 3% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 

 

Nota-se através das curvas apresentadas nas Figuras 43, 45 e 47, uma diminuição da 

temperatura de fusão do PHB com a presença da montmorilonita, passando de 175ºC para 

170ºC. Isto ocorre devido à fase orgânica da montmorilonita modificada, que utiliza sais de 

amônio do seu processamento para aplicar as distâncias entre as lamelas. Os surfactantes de 

amônio degradam em uma ampla gama de temperatura que varia de 150ºC a 460ºC 

(HABLOT et al., 2008). 

Além disto, nota-se um desdobramento do pico de degradação do PHB, que é de 270ºC, para 

dois picos um em aproximadamente 295ºC e outro por volta de 325ºC, indicando que 

provavelmente existam duas frações de polímeros com estruturas cristalinas diferentes. Além 

disso, possivelmente pode haver uma interferência dos componentes usados na modificação 

da montmorilonita. (BORDES et al., 2009). 
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Figura 44: Curvas TGA do compósito de PHB + 1% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 
 

 

Figura 45: Curvas DTA do compósito de PHB + 1% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 
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O deslocamento para maiores temperaturas de degradação pode ser atribuído à presença da 

argila que age como barreira térmica. No entanto, a degradação do compósito pode estar 

ligada diretamente à degradação do surfactante da nanoargila (BORDES et al., 2009). A 

temperatura de degradação do surfactante de amônio oleil-bis-(2-hidroxietil)-cloreto-de-

metilamônio utilizado no processo de modificação da montmorilonita Cloisite 30B é de 230ºC 

(BORDES et al., 2009). Se esta temperatura for considerada, pode-se afirmar que o início da 

degradação do compósito é diretamente afetado pela degradação do surfactante. 

 

 

Figura 46: Curvas TGA do compósito de PHB + 0,1% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 
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Figura 47: Curvas DTA do compósito de PHB + 0,1% m/m Cloisite 30B e diferentes 
plastificantes em composição de 5% em massa. 

 

Desta forma, é possível concluir que a argila tem grande influência na estabilidade térmica do 

compósito. Com isso a janela de processamento do compósito é ampliada, sendo de suma 

importância no processamento do compósito. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura permite a observação direta das características 

morfológicas do PHB puro, do PHB com 15% em massa do plastificante dodecanodiol e dos 

compósitos de PHB com 3% e 1% em massa de Cloisite® 30B e com 5% em massa de 

dodecanodiol. As respectivas imagens obtidas a partir do MEV estão apresentadas nas Figuras 

48, 49, 50 e 51. 

A Figura 48 apresenta as microscopias eletrônicas de varredura do PHB puro. Nota-se que 

existem pequenos orifícios que são oriundos do processo de cristalização do polímero. Os 

orifícios surgem a partir da estrutura cristalina que se cristaliza de maneira diferente da fase 
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amorfa, este resfriamento desuniforme causa tensões na estrutura polimérica que originam os 

orifícios. 

 

 

Figura 48: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da região da 
fratura do PHB puro. 

 

A estrutura presente na Figura 49 representa o MEV das amostras de PHB com 15% em 

massa de dodecanodiol. Através das micrografias é possível observar uma estrutura mais lisa, 

que corresponde ao PHB, com porosidade acentuada e estruturas esféricas mais evidentes que 

correspondem ao plastificante dodecanodiol, indicando, assim, uma incompatibilidade do 

plastificante na matriz de PHB. 

 

 

Figura 49: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da região da 
fratura do PHB + 15% em massa de dodecanodiol. 
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Na Figura 50, são apresentadas as micrografias dos compósitos de PHB com 3 e 1% em 

massa de Cloisite® 30B, respectivamente. Observa-se a presença homogênea da argila por 

toda a estrutura da matriz de PHB em ambas as amostras. No entanto, não se pode afirmar que 

a argila esta esfoliada pelo polímero, devido à resolução das imagens, sendo necessário um 

estudo em microscópio de transmissão para uma conclusão mais precisa. 

 

 

Figura 50: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da região da 
fratura do PHB + 3 e 1% em massa de Cloisite 30B. 

 

Entretanto, quando é feita a comparação entre a Figura 50 e a Figura 51 que corresponde a 

micrografia da região da fratura do PHB com 3 e 1% em massa de Cloisite® 30B e 5% em 

massa de plastificante dodecanodiol, respectivamente, observa-se que a presença da argila 

atenua o efeito de incompatibilidade do plastificante, além de tornar aparentemente mais 

coesa a estrutura com plastificante, deixando a argila menos pronunciada na superfície da 

fratura. 



Produção e caracterização de compósitos poliméricos PHB / Cloisite® 30B com aditivos plastificantes 
Artur Caron Mottin 

 

  
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP/UEMG/CETEC 76 

 

Figura 51: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da região da 
fratura do PHB + 3 e 1% em massa de Cloisite 30B + 5% em massa de dodecanodiol. 

 

De uma forma geral, a presença da argila modifica a morfologia da matriz de PHB deixando 

as fraturas com aspectos de fraturas frágeis, mas que são atenuadas pela presença do 

plastificante.  

 

Ângulo de contato (molhabilidade) 

O comportamento de espalhamento da gota durante os experimentos de medida do ângulo de 

contato entre a água e as amostras de PHB puro e dos compósitos de PHB com Cloisite® 30B 

em concentrações de 0,1%, 1% e 3% m/m, além dos compósitos de PHB com 5% em massa 

de plastificante, polietilenoglicol, dodecanodiol e óleo de soja epoxidado acrilato, podem ser 

vistos na Figura 52. 
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Figura 52: Medidas do ângulo de contato do PHB e dos compósitos de PHB. 

 

A partir dos resultados fica claro que a presença da montmorilonita modificada Cloisite® 30B 

aumenta o caráter hidrofílico da superfície do PHB, este resultado pode ser atribuído as 

hidroxilas e outros grupos polares presentes na argila modificada.  
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou mostrar a influência de plastificantes no compósito de matriz 

polimérica de PHB com cargas de nanoargilas do grupo das esmectitas, conhecidas como 

montmorilonitas modificadas organicamente com sais quaternários de amônio. 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de melhorar as propriedades 

mecânicas e térmicas de processamento do PHB, otimizando os custos e suas propriedades. O 

desenvolvimento de compósitos consiste em um meio de se obter estes objetivos, uma vez 

que a mistura mecânica de nanoargilas e plastificantes são capazes de modificar propriedades, 

e dependendo do componente, baixar custos do material. 

Diante dos resultados obtidos através dos ensaios realizados para a caracterização do 

compósito e após as análises realizadas conclui-se que: 

1 – A matriz de PHB apresenta uma exsudação do plastificante PEG a partir de 15% em 

massa dos mesmos, como pode ser visto na microscopia ótica do material. 

2 – Com a adição dos plastificantes a matriz de PHB começou a apresentar movimentos de 

discordância na interface amorfo-cristalina do material, caracterizado pelo deslocamento 

horizontal nos ensaios de tração realizados. 

3 – Através do índice de cristalinidade relativa, calculado pela razão das bandas de absorção 

no infravermelho (FTIR), pode-se concluir que o plastificante influencia diretamente a 

cristalinidade do PHB. 

 4 – O teste de cristalização realizado no microscópio óptico confirmou que a velocidade de 

cristalização do PHB é afetada pelos diferentes plastificantes. Além disso, altera a morfologia 

dos cristais da matriz. 

 5 - Durante o processamento de homogeneização dos plastificantes na matriz de PHB, 

realizado no reômetro de torque, notou-se a exsudação do plastificante hexadecano, que foi 

comprovado pelos ensaios mecânicos de tração, microscopia ótica e FTIR, resultando assim 

na exclusão do plastificante dos testes realizados posteriormente. 

6 - No geral as lâminas termoprensadas, obtiveram uma ótima morfologia, apresentando 

poucos problemas de processamento e degradação térmica. 
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7 - No estudo do compósito de matriz de PHB com carga de 3% de montmorilonita 

modificada (Cloisite® 30B) e aplicações de 5, 10 e 15% dos plastificantes polietilenoglicol, 

dodecanodiol e óleo de soja epoxidado acrilato, foi possível identificar um melhor 

desempenho das composições com 5% de plastificante, conjugando uma pequena perda nas 

propriedades de tensão máxima de ruptura e do módulo de Young, com uma elevação no 

alongamento até a ruptura. 

8 - Através das análises termogravimétricas (TGA) e das análises térmicas diferenciais (DTA) 

foi possível verificar que o plastificante apresenta influência na propriedade de degradação da 

matriz de PHB quando sua temperatura de ebulição for superior ao mesmo. Os plastificantes, 

dodecanodiol, polietilenoglicol e hexadecano se ebulem antes do PHB iniciar a degradação, 

não apresentando alterações significativas nas propriedades térmicas da matriz. 

9 - Com os testes de variação em 0,1, 1 e 3% m/m das concentrações de montmorilonita na 

matriz de PHB com 5% m/m de plastificante foi possível notar que a argila tem uma papel 

importante no sistema de travamento das discordâncias da fase amorfo-cristalina do polímero, 

que foi causado pela adição dos plastificantes. 

10 – A presença dos surfactantes de amônio utilizados na modificação da montmorilonita 

(Cloisite® 30B) foi responsável pelo aparecimento de um pico térmico nas curvas DTA dos 

compósitos. Este pico em torno dos 230ºC diz respeito à degradação da fase orgânica da 

argila. Entretanto, a presença da argila aumentou a estabilidade térmica da matriz de PHB, 

aumentando assim a janela de processamento. 

11 - O teste de ângulo de contato mostrou que houve um pequeno aumento no caráter 

hidrofílico do PHB com a adição da montmorilonita (Cloisite® 30B), dada principalmente 

pela presença de grupos polares e da hidroxila do sal quaternário de amônio utilizado no 

processo de modificação. 

12 – Os resultados de molhabilidade foram razoavelmente parecidos entre os diferentes 

plastificantes e as diferentes concentrações de nanoargila. A variação apresentada pode ser 

atribuída a margem de erro do equipamento. 

13 - Dentre os compósitos trabalhados o que conjugou melhor suas propriedades mecânicas, 

térmicas e de superfície foi o que utilizou o dodecanodiol como plastificante. Isto pode ter se 
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dado devido à morfologia da cadeia do dodecanodiol que é linear formada por carbonos e um 

enxofre na extremidade. 

15 – Com o aumento da estabilidade térmica, o ganho na deformação até a ruptura, acredita-se 

que o compósito PHB com montmorilonita nas concentrações de 0,1 e 1% com o plastificante 

dodecanodiol seja o mais indicado para futuros testes de processamento via termoformagem a 

vácuo, visando à aplicação do compósito em embalagens estruturais, berços e aplicações 

descartáveis de transporte. 

Possível aplicação do compósito na produção de embalagens termo formadas a vácuo  

O processo de termoformagem a vácuo / vacuum forming é um processo antigo presente 

desde a cultura egípcia, quando cascos de tartarugas eram conformados em água quente para 

serem utilizadas em embalagens para alimentos e bebidas. Em tempos mais modernos a 

termoformagem era usada para confecção de mapas topográficos, para produção de pára-

brisas dos primeiros aviões. Depois da segunda guerra mundial os Estados Unidos lideraram a 

aplicação do processo para fabricação de produtos e embalagens para uso comercial, 

industrial e para o consumidor. (HARPER, 2006). 

Na termoformagem a vácuo, uma chapa termoplástica é aquecida até seu ponto de 

amolecimento, e posteriormente sugada contra os contornos de um molde e adquire seu perfil; 

em seguida é resfriada e se solidifica contra o molde. A partir daí tem-se a peça pronta, que 

vai para a fase de acabamento. Neste processo é possível utilizar tanto moldes positivos ou 

moldes negativos, dependendo de onde é necessária maior precisão na peça. 

O processo permite a aplicação de diversos materiais além de uma gama grande de espessuras 

da matéria prima que será submetida à termoformagem, partindo de 0,18mm até 

aproximadamente 7mm, faixa mais usual de espessuras para o processo. Os materiais mais 

comuns utilizados em embalagens contêm vários elementos fundamentais: baixo custo, 

disponibilidade, e propriedades corretas para o uso específico do produto. (HAPER, 2006) 

De um modo geral, polímeros amorfos, como por exemplo, poliestireno (PS) e o ABS, são 

mais fáceis de termoformar a vácuo. Quando aplicado calor nos materiais amorfos eles se 

tornam macios e flexíveis - este estado é atingido quando alcançado sua temperatura de 

transição vítrea (Tg). Se aquecido a uma temperatura mais alta alcançam um estado viscoso. 
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As mudanças ocorrem em um intervalo de temperaturas a ampla que permitem ao operador 

ter uma gama bastante ampla na formação das peças (FORMECH, 2011). 

Materiais semi-cristalinos e cristalinos, por exemplo, Polietileno (PE) e polipropileno (PP), 

têm uma temperatura de termoformação muito mais crítica à medida que avançam 

rapidamente do estado de transição vitrea para um estado viscoso. Ao usar materiais 

cristalinos é imperativo o controle preciso da temperatura de aquecimento do material. Em 

resumo, as faixas de temperatura para formar materiais amorfos é mais ampla, o que resulta 

em uma maior facilidade de processamento em comparação aos seus semi-cristalinos 

homólogos.  

Abaixo são demonstrados alguns exemplos de aplicações dos materiais e do processo de 

termoformação a vácuo (HAPER, 2006): 

Embalagens: 

• Polietileno (PE): jarros de leite e recipientes de detergente; 

• Polipropileno (PP): recipientes para alimentos reutilizáveis; 

• Poliestireno (PS): salada e recipientes para alimentos de panificação; 

• Policloreto de Vinila (PVC): blisters e conchas; 

• Poliéster: garrafas de refrigerante e água; 

Produtos: 

• ABS: caixas de produtos eletrônicos, peças automotivas, de transporte e 

componentes; 

• Nylon: componentes automotivos e médicos; 

• Policarbonato (PC): pára-brisas de veículos e aeronaves de transporte; componentes 

médicos; 

• Polipropileno (PP): componentes médicos e descartáveis; 

• Poliestireno (PS): novidade itens e brinquedos para crianças; 



Produção e caracterização de compósitos poliméricos PHB / Cloisite® 30B com aditivos plastificantes 
Artur Caron Mottin 

 

  
Universidade Federal de Ouro Preto. Rede Temática em Engenharia de Materiais. Pós-Graduação. 

REDEMAT – UFOP/UEMG/CETEC 82 

Diferentes termoplásticos têm características diferentes e são mais adequadas para aplicações 

específicas. Idealmente, o material deve ser fácil para formar, com uma temperatura baixa de 

termoformação, boas características de fluidez e resistência térmica, alta resistência ao 

impacto e baixa contração na refrigeração (FORMECH, 2011). 

Diante das características apresentadas, é possível concluir que o aumento da estabilidade 

térmica causada pela presença da argila na matriz faz com que o compósito desenvolvido seja 

um possível material a ser estudado no processamento de termoformação a vácuo. No entanto, 

algumas informações ainda devem ser levantadas como  as características de fluidez e  

resistência ao impacto. Mas isto não isenta a possível aplicação do mesmo em testes  e 

estudos posteriores. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Algumas dificuldades foram notadas durante este trabalho, a pequena janela térmica de 

processamento do PHB, a grande influência dos plastificantes na cristalinidade, a dificuldade 

de se obter ganhos nas propriedades de alongamento até a ruptura e a dificuldade de 

diminuição da cristalinidade do PHB. Diante destas dificuldades e dos resultados obtidos são 

sugeridas as seguintes questões para trabalhos futuros: 

•  Estudar a aplicação do compósito PHB/Cloisite® 30B aditivado com plastificantes na 

produção de peças injetadas e extrudadas; 

• Avaliar a possibilidade de adição do plastificante na modificação da montmorilonita 

com sais quaternários de amônio; 

• Analisar o comportamento biodegradável do compósito PHB/Cloisite® 30B com 

plastificantes; 

• Analisar o comportamento toxicológico do compósito PHB/Cloisite® 30B com 

aditivos plastificantes para aplicação em embalagens alimentícias; 

• Estudar as propriedades de barreira, resistência a chama e resistência ao impacto do 

compósito PHB/Cloisite® 30B aditivada com plastificante. 

• Avaliar as propriedades térmicas através de calorimetria exploratória diferencial 

(DSC). 

• Avaliar a morfologia e estrutura de esfoliação da nanoargila através de difração de raio 

x. 

• Estudar através do método de elementos finitos (MEF) as delimitações e aplicações do 

compósito PHB/Cloisite® 30B aditivada com plastificante, no processamento por 

moldagem a vácuo.  
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