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RESUMO 

Neste trabalho, blendas de poli (β-hidroxibutirato) (PHB) e poli (butileno adipato-
tereftalato) (PBAT) e seus compósitos com fibras extraídas do epicarpo e 
mesocarpo do babaçu (Attalea sp.) foram investigados. O efeito das condições 
de processamento nas propriedades reológicas, térmicas e morfológicas dos 
compósitos em função do tipo e teor de carga foi avaliado. As blendas 
PHB/PBAT foram processadas em misturador interno, caracterizadas por 
reometria de torque e o comportamento de cristalização e fusão foram 
analisados por calorimetria exploratória diferencial (DSC). Compósitos, contendo 
três blendas distintas como matriz, e teores 10 e 20% em massa dos dois tipos 
de carga, foram processados em um misturador interno de laboratório e 
caracterizados por reometria de torque. A taxa de degradação, estimada pela 
redução do torque e da massa molar durante o processamento, foi analisada em 
função da composição da blenda, do tipo (epicarpo ou mesocarpo) e do teor de 
carga incorporado. A interface das blendas e dos compósitos foi analisada por 
microscopia eletrônica de varredura, enquanto a microscopia óptica foi usada 
para revelar a distribuição e grau de dispersão da fase dispersa. Os resultados 
de DSC evidenciaram que o PBAT cristalizou completamente durante o 
resfriamento enquanto o PHB e a blenda PHB/PBAT mostraram cristalização 
incompleta a partir do fundido, sendo o processo completado durante a fase de 
reaquecimento. Estas características são independentes da taxa de 
aquecimento, mas são as mesmas para os componentes puros e para a blenda 
50 % em massa. Modelos macrocinéticos clássicos de Pseudo-Avrami, Ozawa 
e Mo foram usados para descrever a evolução do processo de cristalização a 
partir do fundido. Os resultados sugeriram que nenhum dos três modelos 
cinéticos clássicos testados foi capaz de prever com precisão os dados 
experimentais para a blenda PHB/PBAT. Alguns modelos são utilizáveis - como 
ferramentas preditivas - para os componentes puros (Ozawa para PHB, Mo para 
PBAT) com uma faixa de validade reduzida. Os resultados de reometria de 
torque mostraram que o PHB degradou mais rapidamente durante o 
processamento do que o PBAT e que a combinação de PHB com PBAT, 
proporcionou uma proteção significativa contra a degradação excessiva do PHB. 
Observou-se que tanto a presença quanto o nível dos dois tipos de carga, 
aumentaram a degradação incipiente da mistura. As imagens obtidas por 
microscopia óptica (MO) mostraram distribuição uniforme do reforço na matriz 
em todos os casos, sem aglomerados. A morfologia da superfície da fratura por 
MEV indicou melhor adesão matriz/fibra em misturas ricas em PHB e em 
compósitos com epicarpo do babaçu. 

 

Palavras-chave: Polímeros biodegradáveis, blendas e compósitos poliméricos, 

fibra de babaçu, PBAT e PHB. 

  



v 

ABSTRACT 

This work deals with of poly (β-hydroxybutyrate) (PHB) and poly (butylene 
adipate terephthalate) (PBAT) blends as well as their composites with fibers 
extracted from the epicarp and mesocarp of babassu (Attalea sp.) The effect of 
processing conditions on the rheological, thermal and morphological properties 
of the composites as a function of load type and content was evaluated. PHB/ 
PBAT blends were processed in an internal mixer. They were characterized by 
torque rheometry and their crystallization and melting behavior were analyzed by 
differential scanning calorimetry (DSC). Composites having three different blends 
as the matrix and reinforced with 10 and 20 %wt. of the two kinds of fibrous loads 
were melt processed in an internal laboratory mixer and characterized by torque 
rheometry. Degradation rates, estimated by the reduction of the torque and molar 
mass during processing, were associated to blend composition as well as to the 
filler kind (epicarp or mesocarp) and content. Scanning electron microscopy was 
used to analyse the interface of the blends and composites, while optical 
microscopy was used to reveal the filler dispersion. DSC results showed that 
PBAT crystallizes completely during cooling while PHB and PHB/PBAT blends 
incompletely crystallized from the melt, the process achieving completion during 
the reheating step. These characteristics were independent of the heating rate 
and are the same for the pure polymers and for the blend with 50 %wt. of the 
PBAT. Pseudo-Avrami, Ozawa and Mo classical macrokinetic models were 
employed to describe the evolution of crystallization from the melt and it was 
found that none of the three classical kinetic models tested could accurately 
predict the experimental data for the blend. Some models can be used - as 
predictive tools - for pure components (Ozawa for PHB, Mo for PBAT) with a 
reduced validity range. The results of torque rheometry showed that PHB 
degraded faster during processing than PBAT and that the combination of PHB 
with PBAT provided significant protection against excessive degradation of PHB. 
Both the presence and level of the two types of filler increased the incipient 
degradation of the blend. The images obtained by optical microscopy (OM) 
showed uniform filler distribution in the matrix in all cases, without agglomerates. 
SEM of the fracture surface morphology indicated better matrix/fiber adhesion in 
mixtures rich in PHB and composites with babassu epicarp. 
 
Keywords: Biodegradable polymers, blends and polymer composites, babassu 
fiber, PBAT and PHB. 
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1. INTRODUCÃO 

O desenvolvimento de blendas com polímeros biodegradáveis, bem como 

o uso de cargas naturais com o objetivo de produzir compósitos, têm atraído 

grande atenção por ser tanto uma alternativa para resolver problemas de 

poluição decorrentes dos resíduos plásticos de origem petroquímica, quanto um 

método de obtenção de produtos com propriedades otimizadas para aplicações 

específicas (Sarasini, 2017; Muthuraj, 2015; Imre, 2013).  

Os polihidroxialcanoatos (PHA) são poliésteres alifáticos, sintetizados por 

micro-organismos, a partir de fontes de carbono renováveis. Dentre os PHA mais 

estudados atualmente para a aplicação como materiais biodegradáveis, o poli(β-

hidroxibutirato) PHB se destaca como o mais importante dessa classe 

(Santhanam, 2010). O PHB apresenta propriedades similares às dos polímeros 

sintéticos tais como o polipropileno e pode ser processado com técnicas e 

equipamentos convencionais. No entanto, o alto custo, baixa estabilidade 

térmica e alta cristalinidade limitam o escopo de suas aplicações (Madison, 1999; 

Barham, 1994). 

Pesquisadores se concentraram em superar essas desvantagens, 

misturando o PHB com diferentes componentes (Mohanty et al. 2007; Zhang, 

2011, Raquez et al., 2008; Persico et al., 2011; Barkoula et al. 2010), visando 

um bom desempenho para o produto final e reduzir custos. A blenda PHB/PBAT 

foi considerada uma alternativa interessante e promissora pois combina a rigidez 

do PHB com a tenacidade do PBAT, melhorando a resistência ao impacto do 

PHB (Raquez et al., 2008). 

Poli (adipato-co-tereftalato de butileno) (PBAT) é um copoliéster alifático-

aromático sintético com propriedades mecânicas e térmicas similares às do 

polietileno de baixa densidade (PEBD). O PBAT tem uma resistência à tração de 

32-36 MPa e alongamento na ruptura de aproximadamente 700% (Yamamoto et 

al., 2002), bastante estável sob condições de processamento (Costa, 2015) e, 

por isso, é considerado um candidato promissor para modificar polímeros 

biodegradáveis frágeis e instáveis termicamente (Muthuraj, 2016) tais como o 

PLA e os PHAs. O PBAT é considerado biodegradável pelo fabricante (Basf, 

2004), e reportado como biodegradável por Witt e colaboradores (2001). 
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A maioria dos processos industriais é conduzida sob condições não 

isotérmicas e o desenvolvimento bem-sucedido do processamento envolvendo 

polímeros semicristalinos requer conhecimento dos processos de cristalização 

não-isotérmicos e sua cinética (Schultz, 2001). Embora na literatura estejam 

disponíveis vários estudos sobre propriedades mecânicas, térmicas e estruturas 

cristalinas de PHB, PBAT (An, 1998; Al-Itry, 2012; Wellen, 2015; Cipriano, 2012) 

muito poucos (Vidhate, 2011) consideram a cinética de cristalização da blenda 

PHB/PBAT. 

Modelos macrocinéticos são utilizados para correlacionar os dados 

experimentais da cristalização durante o resfriamento, uma vez que esses 

modelos são de utilidade na medida em que podem ser inseridos em protocolos 

de processamento e manufatura para desenvolver e controlar processos em que 

a cristalização pode interferir, por exemplo, em moldagem por sopro, fiação, etc 

(Schultz, 2001).  

Javadi et al. (2010) relataram que a combinação de PHB com PBAT 

melhorou a tenacidade específica em até duas ordens de magnitude em 

comparação com o PHB puro. Além disso, as misturas de PHB com 70% em 

peso de PBAT exibiram um incremento de mais de 500% de alongamento à 

ruptura. No entanto, o aumento na tenacidade e alongamento na ruptura foram 

acompanhados por uma redução na resistência e no módulo elástico em 

comparação com o PHB puro. Blendas de polímeros biodegradáveis vêm 

recebendo bastante atenção como matriz para compósitos, pois é possível 

combinar as principais propriedades de ambos os componentes da blenda com 

a de uma carga sólida dispersa, podendo resultar em melhoria das propriedades 

acima mencionadas e as limitações nas aplicações podem ser superadas.  

Fibras vegetais têm sido empregadas como cargas em compósitos 

poliméricos, pois este material proporciona, entre outras vantagens, o ganho em 

propriedades mecânicas, e boa estabilidade dimensional em artigos moldados. 

Além disso, são cargas com baixa abrasividade, baixa densidade e seu uso 

também acarreta em uma redução do impacto ambiental dos compósitos pois 

provêm de fonte renovável, são biodegradáveis e de baixo custo (Avella, 2000; 

Bismarck, 2005; Bledzki,2002). Uma das maiores áreas de crescimento no uso 

de compósitos plásticos com fibras vegetais é a indústria automotiva, 
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particularmente na Europa. Na indústria automotiva, os fabricantes voltaram-se 

para os biocompósitos produzir componentes resistentes no painel, bem como 

características internas e externas sólidas.  Os produtos incluem tampas de 

assento e airbag, bem como volantes. No mundo todo o consumo em todas as 

aplicações até 2020 foi estimado em 110.000 a 120.000 toneladas por ano em 

uma variedade de aplicações, incluindo automotivo, construção, 

eletrodomésticos e produtos de consumo (Witayakran, 2017). 

O babaçu, oriundo das regiões Norte e Nordeste de um ecossistema 

chamado Mata dos Cocais, apresenta abundância e potencial produtivo 

possibilitando a obtenção de uma grande variedade de subprodutos tais como 

objetos artesanais, decorativos e utilitários a partir da palha seca trançada e da 

casca do coco. A casca e a camada externa do fruto podem ser aproveitadas 

como fontes alternativas de combustível; o mesocarpo para produção de álcool; 

o endocarpo para produção de carvão e gases e a amêndoa para produção de 

óleo (rico em ácido láurico) através de extração mecânica a quente ou usando-

se solventes com possível aplicação em motores a diesel. Apesar das suas 

várias aplicações potenciais, as fibras oriundas do epicarpo, mesocarpo e 

endocarpo do fruto, são subutilizadas e se acumulam como resíduos nos locais 

de processamento do fruto (Soler, 2007; Teixeira, 2005; Lima 2007; Cinelli, 2014; 

Maniglia, 2016). A sua utilização como carga em compósitos poliméricos 

biodegradáveis é uma forma de contribuir com o uso mais racional e sustentável 

desses subprodutos. As fibras vegetais do coco do babaçu vêm sendo estudadas 

na obtenção de compósitos utilizando resinas biodegradáveis (Reul, 2018; 

Almeida, 2016). 

Entre as características que podem ser afetadas pelo conteúdo de carga 

e condições de processamento está a degradação da matriz durante o 

processamento. Degradação é um fenômeno insidioso que afeta praticamente 

todos os polímeros. Misturas de termoplásticos biodegradáveis são 

particularmente propensas à degradação térmica e termo-oxidativa durante o 

processamento, manifestada através da diminuição da massa molar, o que pode 

afetar significativamente as propriedades finais do produto (Melik, 1995; Signori, 

2009; Al-Itry, 2012; Alves, 2016).  Além disso, as fibras podem sofrer rupturas 

pelo cisalhamento, causar degradação e diminuir sua razão de apecto. 
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A reometria de torque fornece uma maneira rápida e simples de estudar 

os estágios iniciais da degradação do polímero sob condições de processamento 

(Canedo, 2015). Além disso, o reômetro de torque permite estimar a viscosidade 

de blendas e compósitos com elevados teores de carga - sistemas que em 

muitos casos são impossíveis de serem analisados em outros reômetros - com 

a mesma facilidade com que a viscosidade de resinas puras é determinada 

(Canedo, 2015). 

As blendas PHB/PBAT desenvolvidas neste trabalho foram utilizadas 

como matriz em compósitos tendo fibras de babaçu como agente de reforço, com 

o objetivo de ampliar o espectro de aplicação e reduzir custos da utilização de 

polímeros biodegradáveis. Diversas publicações sobre compósitos PHB e 

PBAT/fibras naturais (Barkoula, 2010; Bledzki, 2010; Sarasini 2017; Almeida; 

2016) estão disponíveis na literatura técnica e alguns autores (Javadi, 2010; 

Bittmann, 2015; Nagarajan, 2013; Zhang 2014) comprovam que blendas 

PHB/PBAT são adequadas para preparar compósitos com cargas vegetais. No 

entanto, não foram encontrados relatos tendo essa blenda como matriz para 

compósitos com fibra de babaçu. 

Nesse contexto, este trabalho propôs, em uma fase introdutória da 

pesquisa, discutir o comportamento de cristalização e fusão do PHB, PBAT e de 

uma blenda PHB/PBAT (50% de cada componente) por calorimetria diferencial 

de varredura (DSC) em uma ampla faixa de taxas de resfriamento/aquecimento, 

de 2 a 64 °C/min.  Modelos cinéticos clássicos (Avrami, Ozawa, Mo) foram 

utilizados para correlacionar os dados experimentais da cristalização durante o 

resfriamento. 

Para ampliar o escopo da pesquisa, na segunda etapa deste estudo, 

compósitos, utilizando como matriz PHB, PBAT e as blendas PHB/PBAT (0, 25, 

50, 75 e 100% de PBAT) com 10 e 20% de dois tipos diferentes de cargas 

vegetais: uma farinha fina derivada do mesocarpo (camada média) e um material 

fibroso obtido do epicarpo (camada externa) do fruto do babaçu foram 

preparados em um misturador interno de laboratório. As blendas e os compósitos 

foram analisadas por reometria de torque com o intuito de investigar o efeito do 

teor de carga na taxa de degradação durante o processamento. A interface 

carga/matriz dos compósitos foi analisada por microscopia eletrônica de 
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varredura, enquanto a microscopia óptica foi usada para revelar a distribuição do 

tamanho de partículas e o grau de dispersão do enchimento, comparando os 

compósitos preparados com as blendas e os componentes puros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Biopolímeros  

Nos últimos anos os biopolímeros (ou bioplásticos), têm atraído atenção 

no intuito de substituir os polímeros sintéticos utilizados atualmente, enquanto 

fornecem novas combinações de propriedades para aplicações inovadoras 

(Sarasini, 2017). 

Apesar dos biopolímeros representarem somente cerca de 1% da 

produção de plásticos, há um grande interesse nessa classe de polímeros devido 

à escassez e aumento de preço do petróleo, às crescentes preocupações em 

relação ao aquecimento global, e a regulamentos ambientais que apoiam o 

desenvolvimento de materiais e processos com redução da pegada de carbono 

(Mulhaupt, 2013). Segundo dados da European Bioplastics (2014) em 2014, a 

capacidade de produção global de biopolímeros foi de cerca de 1,7 milhões 

toneladas, mas até 2019 espera-se que atinja 7,8 milhões de tonelada. 

Na literatura não há um consenso geral sobre o uso de termos, como: 

polímero biobaseado, polímero biodegradável, biopolímero e polímero 

compostável que são frequente e erroneamente usados como sinônimos. 

Segundo Sarasini et al. (2017) um material polimérico pode ser definido 

como um biopolímero (ou bioplástico) apenas se cumprir pelo menos um dos 

seguintes critérios: ser biodegradável ou de base biológica, isso refere à 

biodegradabilidade e à origem das matérias-primas, respectivamente. No que 

diz respeito à biodegradabilidade, esta é uma característica que se aplica aos 

polímeros nos quais a degradação resulta da ação de enzimas e/ou 

microorganismos de ocorrência natural como bactérias, fungos e algas, ao longo 

de um determinado período de tempo e em um ambiente específico com 

conversão final em água, dióxido de carbono e/ou metano e biomassa (Brito et 

al. 2011). Polímeros biodegradáveis são certificados de acordo com padrões 

internacionais tais como: ISO 17088: 2012, EN 13432: 2000, EN 14995: 2006 e 

ASTM D6400-12.  

Os polímeros biodegradáveis podem ser produzidos a partir de 

monômeros derivados da indústria petroquímica, porém, apresentam uma 

estrutura passível de biodegradação, que pode ocorrer de maneira abiótica 
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através da exposição à luz, umidade, vento e calor, bem como por rotas bióticas 

por ação de enzimas e micro-organismos, ou ambos os resíduos (Rehm, 2010). 

Polímeros biobaseados (ou “verdes”) é um termo que significa que um 

determinado material possui estrutura química similar aos polímeros derivados 

de petróleo, porém a matéria-prima utilizada para a fabricação deste material é 

total ou parcialmente proveniente de fontes renováveis, sendo o principal 

substrato a biomassa derivada de resíduos agroindustriais (Babu et al. 2013). 

Não existem padrões certificando um produto de base biológica, e sim normas 

que permitem determinar o conteúdo de base biológica de materiais, usando a 

análise de isótopos de carbono, como ASTM D6866-12. Como exemplos dessa 

classe temos a produção de Bio-PE, Bio-PP e Bio-PET por empresas como Dow, 

Braskem e Solvay, através de uma rota que utiliza a molécula de etanol 

(proveniente da cana de açúcar) para formação dos precursores sintéticos 

(etileno, propileno e etileno glicol, respectivamente) para produção dos 

polímeros. Entretanto, é importante salientar que, uma vez produzido, polímeros 

“verdes” não são necessariamente ambientalmente amigáveis, nem 

biocompatíveis, nem biodegradáveis, ou seja, podem apresentar os mesmos 

problemas relacionados com os polímeros petroquímicos convencionais no que 

tange a geração de resíduos (Perlatti et al, 2014).  

Compostabilidade difere da biodegradabilidade somente na taxa de 

biodegradação e toxicidade e, de fato, todos os polímeros compostáveis são, por 

definição, biodegradáveis, mas o contrário não se aplica. De acordo com Brito et 

al (2011), polímeros compostáveis são aqueles que sofrem biodegradação 

durante a compostagem para ceder CO2, água, compostos inorgânicos e 

biomassa a uma taxa consistente com outros materiais compostáveis 

conhecidos e não deixam resíduos visíveis, distinguíveis ou tóxicos. A 

compostagem é um processo que controla a decomposição biológica e 

transformação de materiais biodegradáveis em uma substância semelhante ao 

húmus chamado de composto: a decomposição do material biodegradável 

resulta na produção de dióxido de carbono, água, minerais e matéria orgânica 

estabilizada (adubo ou húmus). Com base nesta definição, um material 

biodegradável não é necessariamente compostável, porque também deve se 
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desintegrar durante o ciclo de compostagem e não deve causar nenhum 

problema ao processo ou ao produto final (o composto).  

É aceito entre vários autores Sarasini (2011), Agarwal (2012) e Ten (2015) 

que a classe dos biopolímeros abrange os polímeros obtidos a partir de recursos 

renováveis junto com polímeros biodegradáveis baseados em fósseis. 

A Figura 1 ilustra as diferenças encontradas entre cada tipo de polímero, 

e seus principais representantes dentre os materiais conhecidos atualmente. 

 

Figura 1.Tipos de polímeros produzidos industrialmente. Adaptado de Philp,2013. 

Em vista das definições relatadas, os biopolímeros podem ser divididos 

em três grupos (Sarasini, 2017): 

1. Biopolímeros feitos a partir de matérias-primas renováveis e 

biodegradáveis, como poli (ácido lático) (PLA), poli-hidroxialcanoatos (PHA), 

amido, quitosana; 

2. Biopolímeros feitos de matérias-primas renováveis, mas não 

biodegradáveis, como polietileno verde (bio-PE), polipropileno verde (bio-PP), 

poli (cloreto de vinila) verde (bio-PVC), poli (tereftalato de etileno) verde (bio-

PET); 

3. Biopolímeros feitos a partir de recursos fósseis, mas biodegradáveis, 

como a policaprolactona (PCL), poli (butileno succinato) (PBS), poli(butileno 

adipato-co-tereftalato) (PBAT). 
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Apesar dos polímeros biobaseados e biodegradáveis, possuírem atributos 

que os tornam melhores (do ponto de vista ambiental) quando comparados aos 

polímeros tradicionais baseados em fonte petroquímica, ainda sim apresentam 

algum problema ambiental associado ao seu desenvolvimento e aplicação. Por 

este prisma, a existência de polímeros que apresentem ao mesmo tempo as 

características de biobaseado e biodegradável consiste na melhor alternativa 

para um material de menor impacto ambiental, tanto para sua produção quanto 

para sua disposição (Perlatti, 2016).  

2.2 Poliésteres biodegradáveis 

Hoje em dia, os polímeros biodegradáveis exibem uma ampla gama de 

propriedades que lhes permitem competir com polímeros tradicionais em vários 

campos (embalagens, têxteis, biomédicos, etc) (Sarasini, 2017). Uma 

comparação de propriedades físicas dos polímeros biodegradáveis com alguns 

polímeros convencionais como poliestireno (PS), polietileno de baixa densidade 

(PEBD), polietileno tereftalato (PET) é dada na Tabela 1. 

A família de biopolímeros mais investigada é representada por 

poliésteres, particularmente pelos alifáticos lineares que, dependendo das 

reações de síntese, podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

i) poliésteres sintetizados a partir de reações de autopolicondensação de 

hidroxiácidos e/ou ésteres ou por polimerização por abertura de cadeia cíclica 

ou anéis (ROP do inglês Ring Opening Polymerization) e, 

ii) poliésteres obtidos a partir da policondensação, (reações entre ácidos 

dicarboxílicos e glicóis (especialmente dióis) (Niaounakis, 2015). 

2.2.1 Polihidroxialcanoatos (PHAs) 

Os PHAs são uma classe importante de biopolímeros. Quimicamente, são 

poliésteres de diferentes β-, δ-, ε-, γ- ácidos hidroxialcanóicos que são 

produzidos naturalmente por microrganismos. Os monômeros de PHA podem 

ter apenas três átomos de carbono (3-hidroxipropionato) até 14 átomos de 

carbono (3-hidroxitetradecanoato) e o comprimento da cadeia afeta as 

propriedades dos PHAs, passando de um comportamento frágil para um elástico, 

o que os torna aplicáveis em diversas áreas. Uma série de microrganismos 
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acumulam intracelularmente PHAs que funcionam como reserva de carbono e 

energia. Estes aparecem como inclusões discretas, com 0,2-0,5 μm de diâmetro, 

localizadas no citoplasma das células (Madison, 1999; Reddy, 2003; Sudesh, 

2000). 

Mais de 100 unidades de monômeros diferentes foram identificados como 

constituintes dos PHAs, o que cria a possibilidade de produzir 48 diferentes tipos 

de polímeros biodegradáveis com uma extensa gama de propriedades (Reddy, 

et al., 2003). Os PHAs variam em suas propriedades como flexibilidade, 

cristalinidade e temperatura de fusão dependendo das propriedades físico-

químicas do microrganismo produtor, das condições de biossíntese e da fonte 

de carbono. As propriedades físicas e mecânicas dos copolímeros de PHA 

bacterianos podem ser reguladas variando a sua estrutura molecular e 

composições de copolímeros. A introdução de monômeros como o 

hidroxivalerato numa cadeia de poli (3-hidroxibutirato) (P3HB) melhora 

consideravelmente as suas propriedades mecânicas (Agarwal, 2012) 

Os PHAs podem ser facilmente processados a partir da fusão ou da 

solução. Uma coisa interessante com os PHAs é que eles podem competir em 

propriedades mecânicas com poliolefinas como polipropileno (PP) e poliestireno 

(PS), mas também têm melhores propriedades de barreira ao oxigênio, melhor 

resistência à luz UV e melhor resistência a água e calor (Agarwal, 2012).  

Algumas das áreas de aplicação de PHAs são no campo da medicina, por 

exemplo, em pinos cirúrgicos, suturas, curativos, substituição de vasos 

sanguíneos e transportadores de drogas. Outras aplicações industriais de PHAs 

incluem transportadores biodegradáveis para fungicidas, fertilizantes, 

recipientes de embalagem, etc. Os PHAs biodegradam em diferentes ambientes. 

Vários microrganismos, como bactérias e fungos, no solo, na lama e na água do 

mar excretam a depolimerase para hidrolisar o PHA sólido em oligômeros e 

monômeros solúveis em água e utilizam os produtos resultantes como nutrientes 

dentro das células (Agarwal, 2012). 

O mais conhecido dos PHAs é o poli-hidroxibutirato (PHB ou P3HB) que, 

juntamente com o poli-hidroxivalerato, gera o copolímero (PHBV) mais relevante 

para aplicações práticas, embora existam vários outros PHAs comercialmente 
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disponíveis, incluindo poli (3-hidroxibutirato-co-4-hidroxibutirato) (P3HB4HB) e 

poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato) P(3HB3HH) (Sarasini, 2017). 

2.2.1.2 Polihidroxibutirato (PHB) 

O PHB é um biopolímero semicristalino, linear e isotático da classe dos 

poliésteres termoplásticos, e faz parte do grupo dos poli(hidroxialcanoatos) 

(PHA). O PHB é sintetizado a partir de produtos naturais e apresenta 

propriedades mecânicas e físicas comparáveis às de polímeros degradáveis 

produzidos sinteticamente a partir do petróleo (Lorenzi, 1996; Cipriano,2012). É 

completamente biodegradável e biocompatível, além de ser o primeiro e único 

polímero de sua classe que pode ser produzido em larga escala, ou seja, em 

quantidade suficiente para utilização comercial. Atualmente, o Brasil é um dos 

maiores produtores mundiais de PHB. Indústrias brasileiras pioneiras na 

produção de PHB são: Industrial S/A Brasil, PHB Industrial Usina de Pedra-

Açúcar e Álcool (Serrana, SP) e Copersucar (Cooperativa de Produtores de 

Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, Piracicaba, SP). O PHB foi 

descoberto em 1925 e pode ser produzido em diversos meios bacterianos 

(Cipriano,2012).  

A matéria-prima para a produção do PHB (sacarose) surge da 

fotossíntese na cana-de-açúcar, sintetizada a partir da transformação do gás 

carbônico, presente na atmosfera, água, solo, energia solar e insumos agrícolas. 

A sacarose, oriunda da industrialização da cana-de-açúcar se transforma num 

biopolímero, o polihidroxibutirato, por meio do processo de fermentação. Em 

contato com um ambiente biologicamente ativo (que contém bactérias e fungos), 

associado à temperatura e à umidade, o material volta a ser gás carbônico e 

água, fechando o ciclo (Tada, 2009). A Figura 2 mostra o ciclo de vida do PHB. 
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Figura 2. Ciclo de vida do PHB. Fonte: Biocycle, 2011 

A produção de PHB em plantas foi obtida modificando dois genes da 

bactéria Alcaligenes eutrophus de modo que os polipeptídeos fossem produzidos 

e acumulados no citoplasma de suas células na forma de grânulos com 

diâmetros entre 0,2 a 0,5 mm mostrados na Figura 3. A estrutura desses 

grânulos apresenta um núcleo hidrofóbico composto pelo PHB, envolvido por 

uma monocamada fosfolipídica (Coutinho, 2004). 

 

Figura 3. Formação bacteriana do poliéster (PHB) durante a fermentação por 
microorganismos.  Fonte: Mohanaty,2005. 

O PHB apresenta-se como um pó branco amarelado com alto grau de 

pureza, sendo completamente biodegradável e renovável, com decomposição 

final em água e dióxido de carbono pela ação de microorganismos em ambientes 

naturais. Quando colocado em unidades de compostagem este se decompõe 

rapidamente e não afeta a qualidade do composto produzido (Coutinho, 2004).  

PHB = Grânulos brancos 
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Além de suas propriedades mecânicas serem semelhantes às de 

plásticos convencionais como o polipropileno e o polietileno, estes polímeros 

podem ser processados em equipamentos convencionais para termoplásticos 

(Tada, 2009). O PHB possui boa resistência química e suas propriedades de 

barreira são comparáveis àquelas do poli (cloreto de vinila) e do poli (tereftalato 

de etileno) (Hrabak, 1992; Saad, 1997). 

A temperatura de transição vítrea do PHB é 0-25ºC e a temperatura de 

fusão é próxima a 170ºC. As densidades das fases amorfas e cristalinas são 

1,18 e 1,26 g/cm3, respectivamente. Embora as propriedades mecânicas como 

módulo Young (3.5 GPa) e resistência tênsil (43 MPa) do PHB sejam próximas 

as do polipropileno isotático, a deformação na fratura (5%) é significativamente 

inferior à do iPP. Desta forma, o PHB se comporta como um plástico rígido e 

frágil em relação ao iPP (Doi, 1990). Embora apresentando inúmeras vantagens, 

para que polímeros biodegradáveis como o PHB ganhem aceitabilidade no 

futuro, devem apresentar custo baixo, similar ao dos polímeros convencionais. 

Apesar do PHB apresentar diversas aplicações devido ao fato de ser insolúvel 

em água e ser biodegradável, e desta forma no futuro poder apresentar uma 

maior utilização no setor de embalagens, sobretudo na indústria de alimentos; 

ele apresenta também algumas características que dificultam a sua utilização em 

diversos segmentos industriais como é o caso das citadas abaixo:  

 É instável no estado fundido já que, após ser atingida a temperatura de 

fusão a degradação térmica tem início;  

 O processamento em altas temperaturas conduz a produtos com baixa 

massa molar;  

 Altas temperaturas e tempos prolongados de processamento levam à 

degradação, que ocorre por cisão de cadeia e que conduzem à diminuição das 

propriedades mecânicas, estabilidade térmica e propriedades de barreira.  

 Uma baixa densidade de nucleação promove a formação de grandes 

esferulitos que levam ao processo de “cracking”. Quando os esferulitos formados 

são muito grandes, as propriedades mecânicas são afetadas;  

 Ocorrência de cristalização secundária durante o período de uso e 

armazenagem, que contribui para deterioração das propriedades mecânicas; 
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O PHB pode ser usado na fabricação de embalagens para produtos de 

limpeza, higiene, cosméticos e produtos farmacêuticos, além da fabricação de 

sacos e vasilhames para fertilizantes e defensivos agrícolas, vasos para mudas 

e produtos injetáveis. Por ser biocompatível e facilmente absorvido pelo 

organismo humano, pode ser empregado no setor médico-farmacêutico, 

prestando-se à fabricação de fios de sutura, próteses ósseas e cápsulas que 

liberam gradualmente medicamentos na corrente sanguínea (Coutinho, 2004).  

O PHB apresenta boa estabilidade térmica em temperaturas abaixo de 

160°C. Acima de 170°C a degradação térmica ocorre rapidamente, através do 

processo de cisão de cadeia, que ocorre de forma aleatória e causa diminuição 

da massa molar (Casarin, 2010). Estudos sobre o comportamento de 

escoamento do PHB fundido em condições de degradação térmica levam à 

conclusão que o tempo de residência do PHB no estado fundido é uma variável 

importante no controle do escoamento desse poliéster em equipamentos de 

extrusão ou de injeção (Tada, 2009). 

Alguns grupos de pesquisas vêm investigando o PHB objetivando uma 

melhora no desempenho deste polímero. Yoshie et al. (2000) investigaram o 

efeito da cristalinidade na biodegradação do PHB. Esses autores verificaram que 

a taxa de degradação enzimática do PHB diminui com o aumento da 

cristalinidade e do tamanho do cristal.  

 Sridewi et al.(2006) observaram que a incorporação de unidades de 

hidroxivalerato (HV) nas cadeias do PHB promoveram um aumento da fração 

amorfa do material, o que contribuiu para um aumento na velocidade de 

degradação dos copolímeros. Verificaram também que a degradação do PHB e 

dos seus copolímeros depende da estrutura química da unidade e da 

composição do comonômero.  

Parra et al.(2011) investigaram o efeito da adição de poli (etileno de glicol) 

PEG nas propriedades do PHB. Verificaram que a mistura PHB/PEG forma 

blendas miscíveis e que, apesar dos filmes obtidos com estas blendas 

apresentaram maior flexibilidade em relação ao PHB puro, nenhuma melhora na 

estabilidade térmica das blendas foi alcançada.  

Gunaratne et al. (2005) estudaram o comportamento de cristalização a frio 

e a partir do fundido do PHB e dos copolímeros PHB-co-HV. Verificaram que 
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quando altas taxas de resfriamento/aquecimento são empregadas, ocorre um 

aumento na densidade de nucleação das amostras o que promove a formação 

de pequenos esferulitos, o que contribui para uma melhora nas propriedades 

mecânicas tanto do PHB como do PHB-co-PHV, pois como previamente 

observado por Barham et al. (1984) grandes esferulitos são responsáveis pela 

fragilidade do comportamento mecânico desses polímeros.  

Estudos de Brunel et.al (2008) mostraram que o PHB possui uma 

estrutura regular, tornando-se cristalino e quebradiço; que a temperatura de 

cristalização do PHB é relativamente baixa, fazendo com que o seu grau de 

cristalinidade aumente após o processamento e que, além disso, o PHB possui 

esferulitos grandes e com trincas em torno do centro, responsáveis pelo seu 

comportamento mecânico não satisfatório. Foi observado um comportamento 

dúctil do PHB quando este é submetido aos ensaios mecânicos logo após a 

injeção, porém após 15 dias de estocagem, no resultado do ensaio de tração, 

como por exemplo, o valor da elongação diminui 75%. Este fenômeno, 

denominado envelhecimento físico, reflete a fragilidade do material com o passar 

do tempo (Brunel, 2008 e Howel, 1982).  

Machado et al. (2010) investigaram o efeito da adição de pó de madeira 

nas propriedades térmicas e mecânicas e no custo de compósitos de PHB. A 

adição de pó de madeira promoveu um aumento no grau de cristalinidade e na 

temperatura de cristalização do PHB; nos compósitos PHB/pó de madeira 80/20 

e 70/30 a rigidez também aumentou. Os autores inferiram que o compósito 

PHB/pó de madeira 70/30 apresentou melhores resultados em termos 

econômicos e de processamento.  

El-Hadi et al. (2002) analisaram o efeito de diferentes tempos e 

temperaturas de processamento e da adição de diferentes aditivos nas 

propriedades e na processabilidade do PHB. Verificaram que as temperaturas 

de fusão e de cristalização do PHB diminuem com o aumento da temperatura de 

processamento. Se o PHB for submetido à temperatura de 200ºC, a viscosidade 

do fundido cai e o material necessita de mais tempo para cristalizar. Os autores 

afirmam que a adição de lubrificantes e plastificantes não só melhoraram as 

condições de processamento, mas também diminuíram a degradação térmica do 

polímero. Um maior número de pesquisas necessita ser realizado para que um 
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desempenho otimizado seja alcançado com este polímero tão promissor.  Uma 

vez otimizadas as condições de processamento e formulações, o campo de 

aplicações deste produto seguramente será ampliado.  É sabido que o PHB é 

um polímero cujo processamento necessita de controle restrito para evitar sua 

degradação e perda de propriedades; sabe-se também que os parâmetros de 

processamento afetam a microestrutura e propriedades finais dos materiais 

poliméricos. 

Poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) - PHBV 

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

hidroxibutirato com segmentos aleatórios de hidroxivalerato, produzido em um 

processo fermentativo similar ao utilizado para obtenção do PHB do qual difere 

pela utilização de ácido propiônico, juntamente com a glicose (fonte de carbono). 

A quantidade de ácido propiônico na alimentação da bactéria é responsável pela 

concentração de HV no copolímero, possibilitando a variação do tempo de 

degradação e propriedades térmicas e mecânicas do produto. O PHB utilizado 

no presente projeto é um copolímero randômico contendo aproximadamente 

96% de unidades de 3-hidroxibutirato (3HB) e 4% de unidades de 3-

hidoxivalerato (3HV), Figura 4. 

O

O
          

O

O
 

(a)                                (b) 

Figura 4. Unidades estruturais do PHB: 3-hidroxibutirato (a) e 3-hidroxivalerato (b). 

A produção de copolímeros visa diminuir o grau de cristalinidade do PHB 

através da introdução de meros diferentes (HV) ao longo das cadeias poliméricas 

do PHB, permitindo maior flexibilidade e dessa forma ocasionando um aumento 

na ductilidade, elasticidade e resistência ao impacto comparado com o 

homopolímero (Doi, 1990).  

O PHBV apresenta menor temperatura de fusão cristalina, dureza, 

resistência à tração e taxa de cristalização do que o PHB puro. Suas 
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propriedades físicas e térmicas podem ser modificadas variando o teor de HV no 

copolímero (Casarin, 2010). 

2.2.2 Copoliésteres alifáticos e aromáticos 

Em contraste com a maioria dos poliésteres alifáticos, poliésteres 

aromáticos como PET ou poli (butileno tereftalato) (PBT) fornecem propriedades 

excelentes e, portanto, são comercialmente utilizados em várias aplicações 

como em produtos têxteis e garrafas, mas são resistentes à hidrólise e ataque 

microbiano. Condições muito drásticas, como o ácido sulfúrico a 150 °C, podem 

hidrolisar os poliésteres aromáticos (Agarwal, 2012). 

Por este motivo, a copolimerização de poliésteres alifáticos com porções 

aromáticas foi realizada para melhorar o equilíbrio entre biodegradabilidade e 

propriedades mecânicas. Qualquer alteração nesta proporção altera a 

cristalinidade, flexibilidade, razão de hidrofilicidade/hidrofobicidade e, portanto, a 

degradabilidade (ataque hidrolítico nas ligações éster) dos poliésteres (Agarwal, 

2012). 

A combinação de ácido tereftálico, ácido adípico e 1,4-butanodiol revelou-

se a combinação mais adequada em relação às propriedades do material e ao 

preço, e foi comercializada pela BASF AG na Alemanha. O produto está sendo 

vendido sob o nome comercial Ecoflex® (PBAT) (Müller, 2001). O mecanismo 

de degradação não é totalmente compreendido, isto é, se ocorre por clivagem 

enzimática ou por hidrólise de unidades éster entre unidades aromáticas, pois 

não é observado acumulação de unidades aromáticas e nenhum efeito ecotóxico 

adverso após a compostagem de PBAT (Agarwal, 2012). 



18 
 

Tabela 1. Comparação das propriedades de poliésteres biodegradáveis e polímeros convencionais. 

 PHB(a) PHB-PHV(a) PBS(b) PLA(a) PBAT(c) PCL(a) PS(a) PEBD(a) PET(a) 

Temperatura de fusão (ºC) 140-180 100-190 115 130-180 106-120 59-64  98-115 245-265 

Módulo Elástico (MPa) 4000 600-1000 500 3700 90 386–470 2500 300 2800–4100 

Resistência a tração (MPa) 25-40 25-30 35 50 15 4–28 50 10 48–72 

Alongamento a ruptura (%) 6 7-15 300 2.5 580-820 800–1000 5 300- 600 30–300 

Tg (°C) 0 0-30 -30 40-70 -30 -60 70-115 -100 73-80 

 

Fonte: 

(a) Agarwal, (2012) 

(b) Nobile, (2015) 

(c) Yamamoto, (2002) 
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2.2.2.1. Poli (butileno adipato tereftalato) (PBAT) Ecoflex® 

O poli (butileno adipato tereftalato) PBAT, um copolímero poliéster 

biodegradável produzido pela BASF, de nome comercial Ecoflex®, é uma 

alternativa aos plásticos convencionais. As propriedades do Ecoflex® foram 

projetadas para atender às exigências de um plástico biodegradável: uma 

combinação perfeita de biodegradabilidade e ótima processabilidade. O 

poli(butileno adipato tereftalato) (PBAT) é um copoliéster alifático aromático, 

considerado completamente biodegradável, derivado principalmente de 1,4-

butanodiol, ácido adípico e ácido tereftálico com balanço ajustável entre a 

biodegradação e as propriedades físicas desejáveis (Yamamoto,2002). As 

propriedades mecânicas do PBAT são comparáveis às do polietileno de baixa 

densidade linear (PEBD) (vide Tabela 1). O PBAT é um copolímero randômico 

contendo aproximadamente 50% de butileno adipato e 50% de butileno 

tereftalato, Figura 5. 
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(a)                                                                    (b) 

Figura 5. Unidades estruturais do PBAT: butileno adipato (a) e butileno tereftalato (b). 

A parte alifática é responsável pela sua biodegradabilidade, e a parte 

aromática fornece boas propriedades mecânicas comparadas com outros 

polímeros (Bittmann, 2012). Este polímero apresenta alto alongamento na 

ruptura (~ 700%) maior que a maioria dos poliésteres biodegradáveis mas baixa 

resistência à tração (~ 30 MPa) e módulo de Young (60–80 MPa) (Yamamoto, 

2002) e devido as essas características encontra muitas aplicações na mistura 

com outros biopolímeros, como PLA e PHA (Coltelli, 2008; Larsson, 2016; 

Shahlari, 2012). 

Devido à sua estrutura química mista, o PBAT é hidrolisado 

enzimaticamente na presença de microrganismos, seguido de mineralização, 

como poliésteres alifáticos (Witt et al., 2001). A concentração da funcionalidade 
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aromática desempenha um papel vital no desempenho do PBAT. O PBAT 

apresenta boas propriedades térmicas e mecânicas com uma concentração de 

ácido tereftálico acima de 35%, mas boa biodegradabilidade foi alcançada com 

uma concentração de grupos aromáticos menor que 55% (Vroman, 2009). 

Portanto, o PBAT com uma faixa de aproximadamente 35 a 55% molar de ácido 

tereftálico pode oferecer um ótimo desempenho (Witt et al., 1996). 

A empresa fabricante BASF estudou a biodegradabilidade do PBAT sob 

condições de compostagem e afirma que mais de 90% do PBAT foi observado 

para ser metabolizado dentro de 3 meses (Siegenthaler et al., 2012). Witt e 

colaboradores (2001) estudaram a biodegradabilidade do PBAT sob condições 

de compostagem de acordo com a norma DIN-V-54900 e concluíram que não há 

risco ambiental após a compostagem do PBAT. As propriedades mecânicas do 

PBAT são comparáveis ao polietileno (Tabela 1), mas com a permeabilidade ao 

vapor de água do PBAT (240 gm−2 d−1) é maior que a o PEBD (3 gm−2 d−1) 

(Siegenthaler et al., 2012). 

Uma cobertura de PBAT fornece a resistência ideal à embalagem de 

amido espumado, reduzindo a sua susceptibilidade à quebra e aumentando a 

sua resistência à gordura, umidade e variação de temperatura. Os fatores chave 

do PBAT são a sua resistência à umidade e à cisão de cadeia, qualidades 

importantes para embalagens de alimentos (Witt, 2001). 

Estudos mostraram que a degradação térmica do PBAT foi observada 

com cisão da cadeia principal em temperaturas acima de 190° C (Sodergard, 

1994, Al Itry, 2012). Os grupos terminais da cadeia também contribuem para a 

degradação. A sua contribuição é mais pronunciada na faixa de temperatura de 

270°C e 360°C (Kopinke, 1997). Segundo Gupta et al. (1982), no caso de 

poliésteres, existem várias ligações possíveis de sofrerem ruptura: carbono-

oxigênio, carbono-carbono, etc. 

Alguns autores relataram, em estudos termogravimétricos, que a 

degradação térmica do PBAT ocorre em duas etapas: a primeira entre 340 e 

400ºC correspondente à decomposição do copoliéster alifático, ácido adípico e 

1,4-butanodiol e a segunda entre 520 e 600ºC atribuída à decomposição do 

copoliéster aromático (ácido tereftálico) (Nor Azowa, 2011). 
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A fotodegradação é observada no poli (butileno adipato tereftalato) PBAT. 

De acordo com Kijchavengkul (2008), este polímero é altamente susceptível à 

fotodegradação, que resulta na geração de um rearranjo de radicais livres e cisão 

da cadeia polimérica, promovendo uma redução das propriedades mecânicas do 

polímero. Kijchavengkul et al. (2008) estudaram a degradação de poliésteres 

aromáticos, tais como poli (butileno adipato co-tereftalato) expostos à radiação 

ultravioleta associada com a temperatura, utilizando DSC (calorimetria 

exploratória diferencial) e FTIR (espectroscopia no infravermelho) para medir o 

teor de gel que quantifica o grau de ligações cruzadas. Os autores concluíram 

que, no PBAT, a reticulação pode ser causada pela recombinação dos radicais 

livres gerados no 1,3 meta benzeno e no 1,2,4 tri-benzeno a partir da abstração 

de hidrogênio induzida por outros radicais livres criados pela fotodegradação.  

Han et al. (2009) também estudaram o efeito da radiação gama () sobre 

as propriedades térmicas e mecânicas do poli (butileno adipato-co-tereftalato). 

Os resultados mostraram que as propriedades térmicas e mecânicas do PBAT 

são afetados pela radiação ; que o PBAT reticula quando irradiado e que o grau 

de reticulação aumenta com o aumento da dose de radiação. Os resultados 

indicaram que houve um aumento na temperatura de transição vítrea (Tg) do 

polímero, observado por calorimetria exploratória diferencial (DSC), e que a 

resistência à tração e o alongamento na ruptura diminuíram com o aumento da 

dose de irradiação. 

Muitos estudos relatam misturas de PBAT com outros polímeros 

biodegradáveis, principalmente com o poli ácido lático (PLA) (Shi et al. 2005, 

Pilla et al.2010, Yuan et al. 2009, Georgiopoulos et al. 2014, Bittmann et al. 2014, 

Evstatiev et al. 2013, Casarin et al. 2013, Javadi et al., Tachibana et al. 2009, 

Madera Santana et al. 2009) para melhorar algumas das propriedades do PLA. 

Shahlari et al. (2012) estudaram compósitos a partir de blendas desses 

dois polímeros (PLA/PBAT), tendo o PBAT a fase predominante e, como carga 

as argilas do tipo silicatos em camadas organofilizados. Para melhorar a 

resistência mecânica do PBAT e verificar o efeito da argila sobre a morfologia e 

as propriedades térmicas mecânicas e reológicas sobre a mistura, prepararam 

os sistemas em uma extrusora dupla rosca e utilizaram as técnicas de DSC, 

DMTA, MET e DRX para caracterizar os sistemas obtidos. Os pesquisadores 
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concluíram que a incorporação de argila às blendas PBAT/PLA melhorou 

significativamente a resistência à tração e à flexão dos compostos e que o 

desempenho termomecânico foi melhorado em comparação ao PBAT puro. 

Bitmann et al. (2012) investigaram a influência da adição de argila no 

comportamento térmico e mecânico de PBAT para aplicações em embalagens 

de alimentos. Os pesquisadores prepararam a mistura de argila e da matriz 

polimérica num misturador interno e caracterizaram as amostras por TGA, DSC, 

SEC e DMA. Os autores observaram que a adição, por fusão, de montmorilonita 

natural e modificada na matriz polimérica PBAT aprimora a sua estabilidade 

térmica e aumenta a sua temperatura de cristalização. 

Freitas et al. (2013) estudaram as propriedades térmicas dos compostos 

tendo por matriz a blenda PLA/PBAT (Ecovio®) e, como reforço, argila 

montmorilonita (MMT) (Cloisite® 20A) com e sem a adição de extensores de 

cadeia (Joncryl®). Os compósitos foram obtidos por extrusão e as propriedades 

térmicas foram avaliadas por DSC e TGA. Medidas de índice de fluidez (IF) 

também foram realizados com o objetivo de verificar a eficiência dos extensores 

de cadeia no aumento da massa molar da matriz PLA/PBAT. Os autores 

observaram que as blendas contendo extensores de cadeia apresentaram um 

decréscimo no IF; que a adição de MMT retardou a degradação do material e 

que a presença do extensor de cadeia intensificou esse comportamento. Os 

ensaios de DSC evidenciaram um aumento nos valores da Tg dos compostos 

com adição de extensores de cadeia. No entanto, nem a adição de MMT, nem a 

de extensores de cadeia afetaram a temperatura de fusão ou a cristalinidade do 

material. 

Signori et al. (2009), estudaram a degradação térmica do poli (ácido lático) 

(PLA) e do poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT) e de suas misturas, por 

fusão. Os autores definiram um parâmetro de degradação, k, como a razão entre 

a massa molar da amostra não processada e a massa molar numérica média do 

polímero processado em diferentes temperaturas (150, 170, 190, 200°C) 

Concluíram que a adição do PBAT resulta num aumento gradual da viscosidade. 

Os módulos de relaxamento das misturas aumentam com a introdução de PBAT. 

Para investigar mais profundamente o efeito da temperatura na degradação 

térmica desses sistemas, foram realizados testes de cromatografia de exclusão 
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por tamanho (SEC) nas amostras processadas. Os autores avaliaram um 

parâmetro "k" como o fator de degradação, onde k é a razão entre a massa molar 

média numérica do polímero não processado sobre aquela do polímero 

processado a uma determinada temperatura. Os autores observam que valores 

de "k" para ambos PLA e PBAT aumentaram à medida que a temperatura de 

processamento aumentou, indicando uma diminuição da massa molar com o 

aumento da temperatura de processamento.  Além disso, verificaram que estes 

dois polímeros apresentaram degradação térmica em temperaturas de 180° C e 

200° C com 3 min de processamento em extrusora. A redução da massa molar 

foi confirmada pela redução da viscosidade intrínseca. Estas variações podem 

ser relacionadas com a clivagem das cadeias, através dos mecanismos de 

degradação. 

Al-Itry et al. (2012) estudaram os mecanismos que regem a degradação 

térmica do poli (ácido láctico) (PLA), poli (butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) 

e suas misturas durante o processamento. A degradação térmica dos poliésteres 

(PLA e PBAT) foi primeiramente investigada por análise térmica (TGA) e 

cromatografia de exclusão de tamanho (SEC). Em seguida, realizaram a 

extrusão reativa dos polímeros com várias quantidades do extensor da cadeia, 

nomeado Joncryl. Segundo os autores, comparado com PLA, a temperatura de 

início da degradação térmica começou muito mais tarde para o PBAT. Também 

foi relatado que não ocorreu nenhuma modificação significativa na cadeia do 

PBAT após processar até 200° C (Signori, 2009). Os autores mostraram que os 

polímeros puros degradaram durante o processamento, e que é observada uma 

diminuição da massa molar e das propriedades mecânicas e reológicas após o 

processamento a 200ºC. Em seguida, realizaram a extrusão reativa dos 

polímeros com várias quantidades do extensor da cadeia, nomeado Joncryl. 

Concluíram que a incorporação deste oligômero multifuncional propiciou uma 

melhoria da estabilidade térmica dos polímeros. Análises de SEC e medidas de 

viscosidade intrínseca do PLA modificado e PBAT confirmaram o aumento da 

viscosidade e da massa molar, provavelmente, relacionado com a extensão de 

cadeia e formação de cadeias ramificadas. 
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2.3 Blendas poliméricas 

Segundo Utracki (2002), blendas poliméricas correspondem à mistura de 

pelo menos duas substâncias macromoleculares, polímeros ou copolímeros, 

com teor superior a 2% em massa. Dessa forma, através da combinação de dois 

ou mais polímeros diferentes pode-se adequar composições para atender às 

necessidades específicas de utilização final (Utracki, 2002). 

O estudo das blendas poliméricas representa uma importante área da 

“ciência dos polímeros”. Numerosos trabalhos científicos e patentes são 

publicados anualmente nessa área. A principal razão para o crescente 

desenvolvimento da pesquisa em blendas poliméricas é seu potencial de 

aplicação nos setores industriais. Foi estimado que as misturas de polímeros 

constituem mais de 30% do consumo total de polímeros e o mercado mundial 

para elas deverá aumentar a uma taxa de cerca de 9% ao ano (Jasso-Gastinel, 

2017). Os principais mercados para estes materiais incluem a indústria 

automotiva, de embalagens, componentes elétricos, aeroespacial, construção, 

agrícola e biomédica e setores relacionados. 

Diversos autores destacam que as blendas poliméricas constituem um 

caminho mais versátil e economicamente conveniente do que a síntese de 

monômeros ou o desenvolvimento de novas reações de polimerização, pois 

possibilitam a melhora de propriedades dos polímeros já existentes (Jasso-

Gastinel, 2017). Variando a composição da mistura e as condições de 

processamento, introduzindo modificações químicas (ou grupos funcionais) ao 

longo das cadeias, controlando a morfologia da fase, é possível obtenção de 

novos materiais com comportamento reológico, térmico e mecânico otimizado 

(Paul, 1978; Utracki, 1989; Vasile, 2002). 

No estudo de blendas poliméricas, diversos conceitos e expressões são 

utilizados para classificação dos materiais obtidos após as misturas. Entre eles, 

destacam-se os conceitos de miscibilidade e compatibilidade, que as definem 

em função de suas características intrínsecas e desempenho; os conceitos 

relacionados à cominuição e coalescência, que estão associados ao 

comportamento das fases durante a mistura dos polímeros (Macedo, 2016). 
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Miscibilidade e compatibilidade das blendas 

Conceitos fundamentais para o entendimento a respeito das blendas 

poliméricas são os de miscibilidade e compatibilidade, que estão diretamente 

relacionados à presença de distintas fases e ao ganho de propriedades obtido 

após a mistura dos polímeros. 

Utracki (1989) conceitua miscibilidade como a geração de uma mistura 

homogênea a nível molecular, associada com o valor negativo da energia livre 

de mistura de Gibbs (ΔGm < 0), que é dada pela Equação 1: 

 m m mG H T S      (1) 

Onde ΔGm corresponde a variação molar de energia livre na mistura, ΔHm é a 

variação molar de entalpia de mistura, T é a temperatura (na escala absoluta) e 

ΔSm é a variação molar de entropia de mistura. 

Além disso, a estabilidade termodinâmica da mistura polimérica miscível 

é determinada por um critério que envolve a segunda derivada da energia livre, 

conforme a Equação 2: 
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Na equação, i é a fração volumétrica do polímero “i” na mistura; T é a 

temperatura e P a pressão. A blenda é miscível caso a condição da Equação 2 

seja satisfeita para toda faixa de composição, caso contrário a blenda em 

questão é dita imiscível. 

De forma prática, em uma blenda miscível não é possível se distinguir as 

fases, ou seja, os dois materiais misturados apresentam uma única fase após a 

obtenção da blenda. Especificamente, as blendas poliméricas são miscíveis 

quando os segmentos moleculares dos componentes poliméricos se misturam 

intimamente sem que haja qualquer segregação entre as moléculas, ou seja, são 

homogêneas em escala molecular (Sharma, 2012). 

A imiscibilidade, por sua vez, é observada quando a mistura apresenta 

energia livre de Gibbs maior que zero, ou seja, ΔGm > 0. Nesse caso, são 

observadas fases distintas referentes aos polímeros utilizados no 

processamento da blenda. Normalmente, pares de polímeros selecionados 
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aleatoriamente são imiscíveis (Sharma, 2012). As blendas poliméricas imiscíveis 

são caracterizadas por opacidade, múltiplas temperaturas de transição vítrea 

correspondentes aos componentes da blenda, e a propriedades mecânicas 

inferiores às dos polímeros puros (Soontaranum, 1996). 

Já as blendas poliméricas parcialmente miscíveis podem apresentar tanto 

microestruturas de fase única quanto múltipla, dependendo das condições de 

temperatura, pressão e fluxo a que são submetidos (Soontaranum, 1996). 

A miscibilidade é característica chave que determina o comportamento de 

fase, a estrutura e, portanto, as propriedades das misturas. Blendas miscíveis 

são sistemas homogêneos, monofásicos, que podem combinar as propriedades 

de componentes simples exibindo características que são muitas vezes únicas 

e relativas à morfologia, cristalinidade, ao comportamento térmico, mecânico e 

reológicos. No entanto, a maioria das blendas inclui componentes imiscíveis, ou 

parcialmente miscíveis, levando a sistemas multifásicos cujas propriedades são 

geralmente menores do que as dos componentes individuais devido à falta de 

interações entre os polímeros, baixa adesão interfacial e complexas 

características morfológicas. As propriedades desses sistemas podem ser 

modificadas, com vantagem, por meio de métodos de compatibilização física ou 

química, que contribuem para reduzir tensão interfacial e para melhorar a 

dispersão e adesão na interface, estabilizando a morfologia desejada. A adição 

de copolímeros em bloco ou enxertados, bem como a introdução de grupos 

reativos funcionais ao longo das cadeias poliméricas e processos de mistura 

reativa podem ser explorados para obter características morfológicas 

controladas e estáveis e um maior desempenho físico/mecânico (Utracki, 1989, 

Soontaranum, 1996; Akcelrud, 2007; Sharma, 2012). 

Métodos de compatibilização das blendas 

Quando polímeros imiscíveis são misturados sem compatibilização, as 

propriedades das misturas resultantes são geralmente inferiores às dos 

polímeros puros. Assim, a maioria misturas imiscíveis requer compatibilização 

para alcançar propriedades estáveis e definidas (Paul, 1978). 

Segundo Utracki (2002) o processo de compatibilização de misturas de 

polímeros deve cumprir três tarefas fundamentais: (1) reduzir as tensões nas 
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interfaces, melhorando a dispersão de fases; (2) estabilizar a morfologia contra 

os efeitos do cisalhamento e temperatura durante o processamento no estado 

fundido; e (3) induzir adesão interfacial no estado sólido.  

Os principais métodos de compatibilização - químicos ou físicos - incluem 

a adição de copolímeros em bloco ou enxertados, adição de polímeros ou 

copolímeros funcionalizados ou a mistura reativa de polímeros (compatibilização 

reativa). O uso de cada um dos métodos acima depende de vários fatores como, 

por exemplo, tipo e quantidade de polímero, processamento, propriedades e 

aplicações específicas (Xanthos, 1992). 

A compatibilização afeta a morfologia e as propriedades interfaciais das 

blendas e portanto, pode influenciar significativamente o comportamento de 

cristalização dos componentes poliméricos e a estrutura das fases cristalinas 

(Xanthos, 1992). 

A adição (não reativa) de copolímeros em bloco ou enxertados é uma das 

abordagens fundamentais para a compatibilização das blendas. Copolímeros em 

bloco ou enxertados contendo segmentos de cadeia com uma estrutura química 

semelhante aos componentes da mistura, favorecem a dispersão e a adesão 

interfacial entre os componentes incompatíveis do polímero através da 

miscibilidade dos segmentos de copolímero com os componentes 

correspondentes da mistura. A eficácia da compatibilização dos copolímeros é 

relacionada a vários aspectos, como estrutura, massa molar, concentração, e 

localização do compatibilizante na interface dos componentes da blenda 

(Xanthos, 1992). 

A adição de polímeros funcionais/reativos às blendas imiscíveis é um 

método eficaz de promover a compatibilização de sistemas poliméricos 

heterogêneos. Neste caso, um polímero quimicamente semelhante ou idêntico a 

um dos componentes da mistura é modificado pela incorporação de grupos 

funcionais (grupos anidridos, ácidos carboxílicos, epóxidicos, etc.) resultando na 

formação de ligações covalentes e/ou interações polares ou iônicas com o 

segundo componente polimérico. Portanto, a presença do polímero modificado 

(como terceiro componente) pode promover – através de reações na interface – 

a geração de copolímeros enxertados entre os polímeros, contribuindo para uma 
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diminuição da energia interfacial entre os componentes e melhorando a 

dispersão e adesão interfacial (Xanthos, 1992). 

A adição de um polímero funcionalizado a um par de polímeros imiscíveis 

oferece a vantagem de alcançar a compatibilização da mistura usando uma 

pequena quantidade de um componente modificado. Este método é geralmente 

aplicado para a compatibilização de misturas de poliolefinas com polímeros 

polares, como poliamidas, poliésteres e poliéteres; além disso, pode ser aplicado 

à preparação de compósitos poliméricos com vários tipos de cargas (Xanthos, 

1992). 

Na compatibilização reativa (ou, in situ) os componentes do polímero 

contendo grupos reativos ao longo das cadeias são processados em condições 

adequadas a fim de promover reações químicas entre os componentes durante 

o processamento da mistura no estado fundido originando copolímeros 

enxertados (em blocos ou aleatórios) entre as cadeias, dessa forma atuando 

como compatibilizantes, sem adição de outros componentes poliméricos como 

os métodos descritos anteriormente (Xanthos, 1992). 

Conforme Xanthos (1992), o processo de compatibilização reativa pode 

envolver o uso moléculas com funcionalidades reativas como as contendo 

grupos carboxílicos, epóxi, isocianato e anidrido, para reagirem com 

componentes da blenda. A compatibilização reativa também pode incluir um 

terceiro componente de alta massa molecular que seja capaz de reagir ao menos 

com um dos constituintes da blenda, e onde a compatibilização seria resultante 

de ligações iônicas ou covalentes e/ou um componente de baixa massa molar 

que possa promover a formação de copolímeros ou simultaneamente a 

reticulação (Sperling, 1997). 

Microrreologia: coalescência e cominuição 

Outros conceitos bastante discutidos são os de coalescência e 

cominuição, que estão diretamente associados à microrreologia das blendas 

poliméricas. Segundo Utracki (2002), a microrreologia é a chave para descrever 

a evolução da estrutura de blendas poliméricas durante seu processamento no 

estado fundido. Essa relação com o desenvolvimento da morfologia é 

condicionada pela concorrência do processo de cominuição e da coalescência 
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dos domínios, que ocorrem simultaneamente dentro dos equipamentos de 

processamento (misturadores, extrusoras, injetoras, etc.) 

Durante o processamento da blenda as gotas da fase dispersa são 

deformadas pelo efeito dos gradientes de velocidade impostos no estado 

fundido. Observa-se simultaneamente a cominuição ou dispersão das fases 

quando a tensões de atrito viscoso superam as forças coesivas da fase dispersa, 

e a coalescencia durante a colisão das gotas em circunstâncias em que 

predominam as forças coesivas. O balanço entre as forças de atrito viscoso, que 

tendem a deformar as gotas, aumentando a área interfacial, e a tensão 

interfacial, que tende a minimizar essa área, preservando a esfericidade das 

gotas, eventualmente determina a morfologia da blenda, se a estrutura gerada 

durante o processamento é preservada durante a solidificação do material 

(Canedo, 2010).  

Dispersão em sistemas de fluidos imiscíveis 

Nas misturas de dois polímeros imiscíveis no estado fundido, 

normalmente uma fase é contínua e a outra é dispersa na forma de partículas 

(isométricas ou não isométricas). Ocasionalmente as duas fases são contínuas 

(co-continuidade das fases). Existem casos intermediários: uma fase pode ser 

ao mesmo tempo contínua e descontínua (por exemplo, a fase contínua pode 

formar gotículas dentro das gotas maiores da fase dispersa) (Canedo, 2010). A 

figura 6 abaixo ilustra as três possibilidades em uma dispersão 

(aproximadamente 50/50) de material branco e cinza. 

 

Figura 6. Ilustração da evolução da morfologia de blendas imiscíveis (Canedo,2010). 

Em geral, a fase maior (maior fração volumétrica  ) ou menos consistente 

(menor viscosidade  é contínua, e a fase menor ou mais viscosa é dispersa. 
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Numa primeira aproximação, para determinar que fase é contínua e que fase é 

dispersa, avalia-se o parâmetro: 

 I II

II I

 


 
   (3) 

Para  1 a fase I é continua e a fase II dispersa; para  1 a fase II é contínua 

e a fase I dispersa. Este critério aproximado é válido para baixas taxa de 

deformação (Canedo, 2010). 

No que se refere à forma das partículas da fase dispersa, podem-se 

distinguir esferas, elipsóides, filamentos, lamelas, etc. A forma das partículas 

fluidas não é fixa, mas depende das forças atuantes no sistema. Num sistema 

em repouso, e na ausência de outras forças, as forças superficiais levam as 

gotas a adotarem a forma esférica (que minimiza a área superficial para um dado 

volume) e, portanto, as morfologias não-esféricas (filamentos, lamelas, etc.) – 

caso existam – são estruturas transitórias, dependentes do estado de tensão 

existente durante o escoamento do material. Estas só aparecem em forma 

permanente, “congeladas” no estado sólido, quando o líquido solidifica sob 

tensão (Canedo, 2010). 

Os parâmetros básicos no processo de dispersão de líquidos imiscíveis 

são dois. O número capilar (Ca ), que é a razão entre a tensão (força de atrito 

viscoso por unidade de área) exercida pela matriz sobre a partícula dispersa (

0   ) – que puxa para deformar e partícula – e a tensão superficial ( / pR ) – 

que resiste a deformação: 

 0p pR R
Ca

  

 
   (4) 

e a razão das viscosidades (, entre a viscosidade da fase dispersa e a 

viscosidade da fase contínua:  

 
0

p



  (5) 

Nas expressões anteriores Rp é o raio de partícula equivalente (raio de 

uma esfera com igual razão área/volume que a partícula). 

Existe um valor crítico do número capilar Cacr que é função da razão de 

viscosidades e do tipo de escoamento. Normalmente, o processo de mistura se 
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inicia com partículas relativamente grandes e Ca Cacr. Para Ca Cacr as 

forças viscosas predominam sobre as forças coesivas e as partículas se 

deformam, aumentando a área interfacial, diminuindo o raio de esfera 

equivalente e diminuindo o número capilar. Este processo de deformação 

preserva a integridade das partículas (isto é, as partículas não se dividem nem 

coalescem). A interface entre a fase dispersa e a fase continua é chamada de 

“interface passiva” e se comporta da mesma forma que a superfície “virtual” de 

um elemento material. O processo de deformação das partículas é formalmente 

idêntico ao processo de deformação dos elementos materiais durante a mistura 

laminar em um sistema homogêneo (Meijer, 2009).  

Quando Ca  Cacr as forças coesivas atingem o nível das forças de atrito 

viscoso. Instabilidades interfaciais (capilares), não sendo abafadas pelas forças 

viscosas, crescem até a ruptura das interfaces: as partículas se dividem 

(Canedo, 2010; Meijer, 2009).  

Análise dos parâmetros de interação em blendas poliméricas 

Como já mencionado, no equilíbrio termodinâmico, misturas de polímeros 

que existem como uma única fase em escala manométrica, são referidas como 

misturas miscíveis (solúveis) (Manias e Utracki, 2014). A miscibilidade dos 

polímeros pode ser detectada através da temperatura de transição vítrea (Tg) e 

da morfologia de fase. Misturas poliméricas miscíveis mostram uma única 

temperatura de transição vítrea. Na maioria dos casos, a miscibilidade de dois 

polímeros depende da estrutura química do polímero e da cristalinidade (Fekete 

et al., 2005). Em blendas poliméricas, algumas das propriedades são 

determinadas por miscibilidade, interação e morfologia de fase. Por exemplo, as 

propriedades mecânicas das blendas miscíveis seguem a regra das misturas 

(Robeson, 2007). 

 Uma mistura é considerada parcialmente miscível se existir separação de 

fases, mas cada fase rica em polímero contém uma quantidade suficiente do 

outro polímero para alterar as propriedades dessa fase (por exemplo, a 

temperatura de transição vítrea) (Robeson, 2007). Normalmente, os polímeros 

são miscíveis entre si até um certo limite.  
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O fato de a maioria dos pares poliméricos não formar sistemas miscíveis 

deve-se à pequena variação de entropia (ΔSm) resultante da mistura de dois 

polímeros de alta massa molar. Essa entropia pode ser representada pela 

equação (6), na qual R é a constante dos gases; V é o volume da blenda, VR um 

volume de referência (em geral o volume molar da menor unidade repetitiva); ϕ1 

e ϕ2 são as frações volumétricas dos polímeros 1 e 2; X1 e X2 são os graus de 

polimerização dos polímeros 1 e 2 (Akcelrud, 2007).  
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A entalpia de mistura pode ser expressa como um parâmetro de interação 

adimensional por segmento de polímero, B, baseado na fórmula de van Laar: 
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Nessa equação, o B, é a energia de densidade ou o parâmetro de 

interação binário característica dos polímeros 1 e 2, usado para calcular a 

solubilidade mútua de misturas de polímeros. O parâmetro de interação Flory-

Huggins (B) pode ser obtido pela equação (Szabó et al., 2004). 

  
2

1 2
rV

B
RT

    (8) 

onde Vr é o volume de referência, T é a temperatura absoluta, δ1 e δ2 são os 

parâmetros de solubilidade dos componentes, e R é a constante dos gases.  

De acordo com Szabó et al. (2004) e Pillin et al. (2006) se o valor do 

parâmetro de interação (B) for menor que 0,5, a mistura pode ser considerada 

como miscível. A teoria de Flory-Huggins produz valores de parâmetros de 

interação negativos para misturas miscíveis. 

O parâmetro de solubilidade pode ser utilizado para calcular o grau de 

compatibilidade de quaisquer dois polímeros de interesse, sendo obtido por meio 

da Equação 9 (Paul e Newman, 1978 citado por Macedo,2016). 

 iF

M
    (9) 
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onde: ρ – densidade do polímero na temperatura de interesse; M – massa molar 

do mero; e ΣFi – a soma das constantes de atração molar dos grupos químicos 

na unidade repetitiva do polímero. 

De modo a obter uma avaliação dos resultados mais correta, um valor 

crítico do parâmetro de interação Bcr, pode ser derivado a partir do grau de 

polimerização (X) dos polímeros: 

 

1 1

2 2
1 20.5(X )crB X
 

   (10) 

B<Bcr é uma condição para a miscibilidade dos componentes de uma blenda. 

Quando esses valores diferem pouco, ou seja, o valor de B é um pouco maior 

que o valor de Bcrítico, ocorrerá separação de fases na blenda, mas será possível 

obter uma dispersão de fases refinada devido à baixa tensão interfacial. Por fim, 

quando há diferença significativas entre os valores do B e do Bcrítico, e se 

B>Bcrítico, os dois polímeros deverão ser incompatíveis, e uma dispersão de fases 

grosseiras e com baixa adesão interfacial entre os componentes, características 

desse tipo de blenda, será observada (Paul e Newman, 1978; Paul e Bucknall, 

2000). 

2.4 Fibras naturais 

As fibras naturais são classificadas de acordo com as características 

inerentes à sua origem, podendo ser animais, vegetais ou minerais. No Brasil, 

existe uma grande variedade de fibras vegetais com diferentes propriedades 

químicas, físicas e mecânicas. Esta diversidade permite a utilização destas fibras 

em várias aplicações e aumenta a sua importância para a realização de 

pesquisas visando obter materiais com as propriedades desejadas (Anunciado, 

2005). 

Fibras vegetais são obtidas de várias partes de plantas, como casca, 

tronco, folha, sementes, frutas, palha, bagaço, raiz e assim por diante 

(Terzopoulou, 2014). Elas podem ser agrupadas em: (i) fibras de caule, ex: juta, 

banana, linho, cânhamo; (ii) fibras de folha, ex: abacaxi, sisal, caroá; (iii) fibras 

de fruto ou semente, ex: algodão, mamona, coco; (iv) fibras de núcleo, ex: linho 

e juta; (v) fibra de grãos, ex.: trigo, milho e arroz; (vi) outros tipo, ex: madeira e 

raízes (George et al., 2001; Faruk et al., 2012). 
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As fibras lignocelulósicas são caracterizadas por suas estruturas, 

compostas por células que contém regiões cristalinas (altamente ordenadas) e 

regiões amorfas (desordenadas) interconectadas através de lignina e 

hemicelulose. Essas regiões não possuem fronteiras bem definidas e 

apresentam uma transição de um arranjo ordenado das cadeias de celulose para 

amorfo (Klemm, 2005, Tasker, 1994). 

Sabe-se que a maioria das fibras naturais são feitas de dezenas de células 

de comprimento aproximado de 1-50 nm e diâmetro aproximado de 10-50 m. 

Cada camada de células é composta por microfibrilas de celulose, com diâmetro 

de cerca de 10-30 nm, dispostas em ângulos diferentes ao eixo da fibra e que 

constituem os elementos de reforço em uma matriz de hemicelulose e lignina 

(Belgacem, 2011).  A estrutura da fibra vegetal é formada por um canal central 

chamado lúmen, responsável pelo transporte de água e de nutrientes, e pela 

parede celular. A parede de cada fibra é composta por várias camadas como 

segue: uma parede primária e a parede secundária, que é subdividida em parede 

secundária externa (S1), parede secundária média (S2) e parede secundária 

interna (S3). Essas camadas são compostas de microfibrilas orientadas entre si 

em ângulos definidos (Abdul Khalil, 2012; Silva, 2009). A parede primária, 

consiste em um arranjo desordenado de fibrilas de celulose colocadas em uma 

matriz de pectina, hemicelulose, lignina e proteína. Paredes secundárias 

consistem em microfibrilas de longas cadeias de celulose cristalina, organizadas 

em conformação helicoidal, onde a camada intermediária (S2) determina as 

propriedades mecânicas da fibra (Silva, 2009; Pietak, 2007). A estrutura de uma 

fibra vegetal com a disposição das camadas de microfibrilas de celulose é 

apresenta na Figura 7   
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Figura 7. Ilustração de uma célula de fibra. Fonte: Faruk, 2012 

Segundo Pereira et al. (2015), a resistência das fibras pode ser um fator 

importante na seleção de uma fibra natural para uma aplicação específica. A 

elevada razão de aspecto (L/D) é muito importante nos compósitos à base de 

fibras celulósicas pois dá uma indicação da rigidez do material reforçado. 

Dimensões de fibra, defeitos, força, variedade, cristalinidade e estrutura devem 

ser levados em consideração. 

As fibras vegetais têm estruturas complexas, definidas por uma ampla 

variedade de compostos orgânicos como lignina, hemicelulose, ceras, ácidos 

graxos, gorduras, pectinas. Celulose, hemicelulose e lignina são os três 

principais constituintes de fibras vegetais. Por esta razão, elas são também 

chamadas de fibras celulósicas ou lignocelulósicas.  A proporção desses 

componentes em uma fibra depende da idade, fonte da fibra e as condições de 

extração (Xhantos, 2010). A Tabela 2 fornece valores médios desses 

constituintes químicos em várias fibras vegetais. 
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Tabela 2. Porcentagens dos constituintes químicos de algumas fibras vegetais. Fonte: 
Xanthos, 2010. 

Fibra Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

Bamboo 26-43 30 21-31 

Linho 71 18,6-20,6 2,2 

Kenaf 72 20,3 9 

Juta 61-71 14-20 12-13 

Sisal 65 12 9,9 

Coco  32-43 0,15-0,25 40-45 

Abacaxi 81 - 12,7 

Curauá 73,6 9,9 7,5 

 

A celulose é um polímero linear, altamente cristalino (60-90%), de 

moléculas de D-glicose com um grau de polimerização (n) em torno de 10.000, 

com unidades estruturais unidas por ligações β-1,4 glicosídicas. A celulose está 

presente nas paredes celulares na forma de microfibrilas (faces de 30 a 100 

macromoléculas helicoidais paralelas de celulose), estabilizadas por ligações do 

tipo ponte de hidrogênio intra e intermoleculares (cada unidade estrutural da 

celulose possui três grupos hidroxila). Pode ser considerada o principal 

componente da fibra que proporciona força, rigidez e estabilidade estrutural 

(Bismarck et al., 2005; Xanthos, 2010).  

As hemiceluloses são polímeros amorfos, ramificados, formados por 

unidades de monossacarídeos com 5 e 6 átomos de carbono, de estrutura 

química variada e massa molar bem menor do que a celulose (n na ordem de 50 

a 300), mas que ainda contribuem como componente estrutural. As 

hemiceluloses são altamente hidrofílicas e solúveis em ácidos e bases (Bledzki 

et al., 2010; Xanthos, 2010). A hemicelulose é o componente responsável pela 

biodegradação, absorção de umidade e degradação térmica da fibra. (Browning, 

1967; Fengel, 1989). A rede celulose-hemicelulose é permeada por pectinas. 

A lignina é um polímero reticulado e irregular de natureza aromática, 

amorfo, hidrofóbico e de elevada massa molar, formado principalmente por 

unidades de 4-hidroxi-3-metoxi fenilpropano. A lignina resiste ao ataque 
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bacteriano e é insolúvel em meio ácido, mas é solúvel em álcalis quentes e 

facilmente oxidável. É menos polar do que a celulose, também é responsável 

pela rigidez e atua como um adesivo químico entre as fibras de celulose e, por 

isso, fibras vegetais também recebem o nome de “fibras lignocelulósicas” 

(Xanthos, 2010). 

A dimensão e disposição das células unitárias em uma fibra vegetal 

determinam a estrutura e afetam as propriedades da fibra e, consequentemente, 

as propriedades dos compósitos poliméricos contendo esse tipo de reforço. A 

quantidade de cada constituinte, bem como a morfologia e propriedades das 

fibras são dependentes das espécies vegetais, produção, local de extração, 

idade da planta, parte da planta escolhida e condições do solo onde foram 

cultivadas (Mohanty, 2005; Wallenberger, 2004). Essas variáveis representam 

uma das barreiras proeminentes para fabricação em grande escala de 

compósitos à base de lignocelulose (Xanthos, 2010). A Tabela 3 compara as 

propriedades mecânicas de fibras naturais e sintéticas.  

 

Tabela 3. Comparação das propriedades mecânicas de fibras naturais e sintéticas. 
Fonte: Xhantos et al. 2010. 

Propriedades Fibras vegetais Fibras de vidro Fibras de carbono 

Densidade (g/cm3) 1-1,6 2,5-2,7 1,7-2,2 

Resistência a tração (MPa) 250-1500 2000-3700 1300-6300 

Modulo elástico (GPa) 10-100 70-85 15-500 

Alongamento na ruptura (%) 1,2-3,5 2,5-3,5 0,3-2,2 

Resistência a tração 
específica (MPa. cm3.g-1)  

200-1400 700-2250 600-3700 

Módulo elástico  
específico (GPa. cm3.g-1) 

10-100 27-34 68-290 

 

As fibras vegetais apresentam um bom desempenho mecânico, embora 

menor do que o apresentado por fibras sintéticas como, por exemplo, as de vidro. 

No entanto, suas densidades, são consideravelmente menores do que a das 

fibras de vidro, e isto é particularmente importante, pois o peso de uma estrutura 

constituída por estes materiais pode ser reduzido sem perda significativa nas 

propriedades, ou seja, apesar das propriedades mecânicas das fibras vegetais 
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serem muito inferiores às de fibras sintéticas, sua densidade (~1,4 g/cm³) é 

aproximadamente metade da fibra de vidro, por exemplo. Isto faz com que as 

propriedades específicas das fibras vegetais sejam comparáveis às da referida 

fibra. O equilíbrio do potencial de reforço, com baixo custo e baixa densidade é 

parte da razão pela qual as fibras vegetais são atraentes para indústrias como a 

automotiva (Xhantos, 2010).  

Os principais constituintes químicos das fibras vegetais possuem 

hidroxilas e outros grupos contendo oxigênio que atraem umidade através da 

ligação de hidrogênio. Essa higroscopia pode criar desafios tanto na fabricação 

de compósitos quanto no desempenho do produto final (Xhantos, 2010).  

A absorção de umidade pode reduzir a adesão interfacial entre a fibra –

matriz e. consequentemente, a transferência de tensão do reforço para matriz é 

ineficaz (Riedel, 2012). É necessário que as fibras vegetais sejam secas antes 

de sua incorporação em matrizes poliméricas, pois o uso de fibras com umidade 

leva à formação de vapores durante o processamento do material, alterando sua 

porosidade, microestrutura e, consequentemente, suas propriedades mecânicas 

(Marinelli et al., 2008), além de que, polímeros sensíveis à umidade, nas 

condições de processamento, podem se degradar. 

Os métodos de redução da absorção de umidade incluem a secagem 

adequada antes da incorporação das fibras na matriz, limitando o conteúdo de 

umidade no compósito, as modificações químicas da fibra por grupos funcionais 

menos polares, ou simplesmente protegendo o compósito da exposição à 

umidade por recobrimento da superfície com camada hidrófoba (Xhantos, 2010). 

A modificação de fibras vegetais é realizada na tentativa de produzir fibras 

hidrofóbicas para melhorar a adesão da interface entre a fibra e o polímero. 

Alguns métodos físicos são usados para alterar as propriedades das fibras 

naturais, como descarga elétrica ionizante (tratamento corona) ou tratamento por 

plasma à baixas temperaturas (Mulinari, 2011). 

Entre os métodos químicos utilizados temos o alcalino, a acetilação, 

silanização, oxidação com peróxidos e uso de vários agentes de acoplamento e 

outros visado melhorar a resistência das fibras, adequação das fibras e a adesão 

fibra/matriz em compósitos de fibras vegetais (Souza, 2011; Goulart, 2011; 

Oliveira, 2010; Liu, 2009). 
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O tratamento alcalino de fibras vegetais é o método mais comum para 

produzir fibras de alta qualidade. Este tratamento visa limpar a superfície da fibra 

de ceras e graxas, provenientes do manuseio e manufatura das fibras, além de 

remover parcialmente a hemicelulose e a lignina. A remoção destes 

componentes gera aumento da rugosidade na superfície da fibra, o que melhora 

a aderência entre as fases do compósito. Neste tratamento, varia-se parâmetros 

como a concentração da solução, o tempo de contato com a fibra e a temperatura 

do sistema (Mulinari, 2012). 

O tratamento realizado com os agentes de acoplamento, promove a união 

química entre as fases e altera a energia superficial da fibra, permitindo um 

molhamento mais eficiente, e, consequentemente, melhor aderência entre fases. 

(Terzopoulou, 2015). 

As fibras naturais lignocelulósicas são degradadas biologicamente porque 

os microrganismos reconhecem os constituintes da parede celular, 

principalmente celulose e hemiceluloses e pode hidrolisá-los usando sistemas 

enzimáticos. A biodegradação da celulose enfraquece a parede celular 

lignocelulósica porque a celulose é a principal responsável pela rigidez desse 

tipo de fibras. Fibras vegetais também sofrem degradação fotoquímica quando 

expostas à radiação ultravioleta. Essa degradação ataca a lignina, responsável 

pelas mudanças características de cor. Dessa forma a superfície se torna mais 

rica em conteúdo de celulose porque em comparação a lignina, a celulose é 

muito menos suscetível a degradação por ultravioleta. É importante notar que a 

hemicelulose, presente em fibras lignocelulósicas, é degradada pelo calor muito 

antes da lignina. Para fabricação de compósitos com fibras vegetais, é muito 

importante escolher matrizes adequadas (matrizes com temperaturas de fusão 

preferencialmente inferiores a 200ºC) e levar em conta a degradação das 

propriedades mecânicas quando as fibras são expostas a temperaturas de 

processamento entre próximas ou superiores a 200ºC por um certo tempo 

(Xhantos, 2010). 

 



40 
 

2.4.1 Fibra de babaçu 

O babaçu é uma palmeira nativa do Norte e Nordeste do Brasil (Tocantins, 

Piauí, Maranhão) e que aparece entre o Cerrado e a floresta amazônica em um 

ecossistema chamado Mata dos Cocais (Albiero, 2007). Pertence à família 

botânica Arecaceae. Existem muitas espécies de babaçu, mas as mais 

conhecidas e que tem o uso mais difundido são Attalea phalerata e Attalea 

speciosa. A palmeira pode medir até 20 m de altura (Figura 8). Cada árvore 

produz 15–25 cachos de frutas e pode produzir (de junho a janeiro) 2.000 cocos 

por ano, cada qual com 6 a 13 cm de comprimento, pesando entre 90 a 280 

gramas (Teixeira, 2005). Atinge maturidade na produção de frutas depois de 10 

a 12 anos, e como não há plantações dessas palmeiras, os frutos devem ser 

colhidos de florestas naturais (Albiero, 2007). A produção anual de coco de uma 

área com 141–160 palmeiras por hectare é de cerca de 2,5 toneladas/ano.  

(Vivacqua Filho, 1968; Soler et al., 2007; Silva, 2008). 

O coco, fruto da palmeira de babaçu, tem quatro partes principais: o 

epicarpo (camada externa rica em fibras), o mesocarpo (camada intermediária 

entre o epicarpo e o endocarpo e rico em amido), o endocarpo (camada interna 

lenhosa, onde ficam alojadas as amêndoas) e amêndoas (cor branca coberta por 

uma película de cor castanha e ricas em óleo). Os componentes do coco do 

babaçu são 11% de epicarpo, 23% de mesocarpo, 59% de endocarpo - a 

camada de madeira dura - e 7% as amêndoas (Teixeira, 2008; Vivacqua Filho, 

1968). 

 

Figura 8.  Palmeira, cachos e o coco de babaçu com as diferentes partes que o 

compõem (amêndoas, endocarpo, mesocarpo e epicarpo). Fonte: Carrazza; Ávila; Silva 

(2012) 



41 
 

Nas últimas décadas, os cocos de babaçu foram usados apenas para 

produzir óleo, ou seja, 93% da fruta torna-se lixo. O óleo corresponde a cerca de 

60% da amêndoa e tem potencial de aplicação na indústria de alimentos, 

cosméticos e detergentes, bem como a produção do biodiesel (May, 1990; 

Maniglia, 2018). O resíduo da amêndoa tem sido utilizado como ração animal, 

adubo e carvão (Deser, 2007). Desde a introdução do processamento industrial, 

o trabalho manual de quebrar o coco é feito de maneira relativamente simples e 

em pequenas escala, pois abrange a extração dos cachos com cocos na floresta 

e sua condução até uma área de processamento, na qual se separam a casca 

do coco (a parte fibrosa externa) e a parte dura (endocarpo) que contém as 

amêndoas que são cozidas e prensadas para se obter o óleo de babaçu 

(Carrazza; Ávila; Silva, 2012; Paes-De-Souza; Borrero, 2011). De acordo com 

Anderson et al. (1991) muitos subprodutos poderiam ser produzidos, como 

carvão, fibras comestíveis, petróleo, etanol e reagentes químicos. 

O epicarpo apresenta-se como um bom combustível, porém com baixo 

potencial de carbonização e com alto teor de cinzas. As fibras do epicarpo do 

coco do babaçu podem também ser aproveitadas para a produção de: xaxim, 

estofados, embalagens, vasos, placas, murais e adubos orgânicos. O 

endocarpo, que é a parte mais interna do coco em torno das amêndoas, 

particularmente rico em lignina e também com algum teor de silício, e seu uso 

mais frequente é na produção de carvão. O mesocarpo de babaçu é um 

subproduto da extração de óleo de amêndoa, se origina durante a separação da 

amêndoa. O mesocarpo de babaçu é uma boa fonte de amido (~60%); exibe 

propriedades antioxidantes porque contém compostos fenólicos, e é um 

interessante material para produzir filmes comestíveis (Cinelli, 2014; Maniglia, 

2017; Maniglia, 2016). 

Investigações recentes têm ilustrado o potencial do babaçu derivados 

para aplicações como a produção de biodiesel a partir de óleo de babaçu (Lima, 

2007), a preparação de extratos com potencial para uso biomédico (Rennó, 

2008), a fabricação de adsorventes do epicarpo / mesocarpo (Vieira, 2011) e a 

produção de carbonos ativados a partir das cascas (Jaguaribe, 2011). 
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2.5 Compósitos poliméricos  

A definição mais frequente sobre o que é um compósito, é de um material 

heterogêneo (multifásico) resultante da combinação de dois ou mais 

constituintes, diferentes em forma e composição química, insolúveis um no outro 

(Elanchezhian, 2018). Os constituintes (fases) têm que estar presentes em 

proporções consideráveis, sendo misturados proximamente e combinados de tal 

forma que o material produzido apresente qualidades superiores às de seus 

componentes individuais ou um conjunto de propriedades mais indicadas a um 

determinado uso. As fases estão separadas, numa escala microscópica, por uma 

interface, responsável pela transferência de carga da matriz para o reforço 

(Mano, 1999). Em termos gerais, um material compósito, ou material conjugado, 

consiste de: 

(a) Reforço ou constituinte estrutural: É a fase descontínua (fibrosa ou 

particulada), com pelo menos uma dimensão reduzida (1-500 μm). Pode ser um 

material orgânico ou inorgânico (metálico ou cerâmico), de forma regular ou 

irregular, fibroso (tecido ou não-tecido) ou pulverulento (esférico ou cristalino), 

com os fragmentos achatados (como flocos) ou como fibras muito curtas, de 

dimensões quase moleculares, de material monocristalino (Mano, 1999). 

(b) Matriz: É a fase contínua, geralmente presente em maior quantidade, 

podendo ser polimérica, metálica ou cerâmica. Os materiais poliméricos, em 

geral, são os mais comumente utilizados como matrizes, e em compósitos 

estruturais ou semi-estruturais; os termorrígidos dominam a classe dos 

compósitos poliméricos (Mano, 1999).  

As características mais atrativas oferecidas pelos compósitos 

termoplásticos são o potencial de produção a baixo custo, boa resistência ao 

impacto, boa resistência à propagação de microtrincas, fácil controle de 

qualidade e a possibilidade de reciclagem de matéria prima (Saheb, 1999).  

A matriz nos materiais compósitos tem por finalidade atuar como meio de 

transferência de tensões para os reforços através de área de contato entre a 

carga e a matriz, e proteger o reforço da abrasão mútua, danos e degradação. 

Na prática, os reforços em compósitos poliméricos desempenham um 

papel importante, porque alguns são mais baratos que a matriz polimérica, e 
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geralmente são adicionadas para reduzir os custos de material. Além disso, as 

propriedades físicas do material também são alteradas Assim, os reforços 

podem ser usados para melhorar o desempenho de um polímero ou mesmo 

gerar características não inerentes à matriz. Existe um grande número de 

reforços com propriedades diferentes para a grande variedade de polímeros 

usados na prática e previsões quantitativas válidas dos efeitos dos reforços são, 

muitas vezes, impossíveis de estabelecer (Munsted, 2016).  

As características-chave para o sucesso dos compósitos referem-se à sua 

elevada resistência e módulo específicos (i.e. resistência/densidade e 

módulo/densidade, respectivamente), à anisotropia (reforço em direções 

preferenciais) e à heterogeneidade. Outras vantagens incluem a alta resistência 

à corrosão (particularmente com matrizes poliméricas), a grande flexibilidade na 

manufatura (para consolidação de estruturas em uma única peça), excelentes 

propriedades térmicas, tais como: baixo coeficiente de expansão térmica e 

resistência ao calor, e bons resultados em termos de acabamento. 

Desvantagens ocorrem na medida em que: a resistência ao impacto diminui; a 

transparência é reduzida ou até totalmente perdida; as propriedades da 

superfície diminuem (Munsted, 2016). 

As propriedades dos compósitos dependem não somente das 

propriedades dos constituintes, mas também da geometria (forma e tamanho), 

orientação e distribuição das fases e da fração volumétrica (razão entre o volume 

ocupado por uma fase e volume total do compósito).  A interface entre a fase 

matriz e fase reforço tem influência dominante sobre as características dos 

compósitos (Munsted, 2016). 

A integridade e grau de adesão da interface influenciam significativamente 

as propriedades finais do material compósito. Sob solicitações mecânicas, a 

existência de vazios ou instabilidade na interface fragiliza o compósito. Além 

disso, o valor máximo de tensão que pode ser transferido da matriz para a carga 

de reforço é equivalente à resistência ao cisalhamento da interface (Dibenedetto, 

2001). 

Apesar dos materiais compósitos sintéticos serem os mais utilizados na 

indústria, os compósitos vegetais têm tido uma importância crescente nos 

últimos anos (Sarasini, 2017). 
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2.5.1 Compósitos “verdes” 

Os chamados “compósitos verdes” representam um campo crescente na 

tecnologia de polímeros e são uma classe particular de biocompósitos em que 

um biopolímero ou um polímero biodegradável é reforçado com fibras vegetais, 

ou seja, que tanto a matriz quanto os agentes de reforço se originam de fontes 

renováveis e/ou são biodegradáveis (Cheung, 2009; John, 2008; Zini, 2011; 

Signori, 2012). Comercialmente, os compósitos verdes são produzidos com 

polímeros biodegradáveis como os poliésteres alifáticos que podem ser 

sintetizados a partir de monômeros derivados de fontes renováveis e 

degradados por enzimas (Flieger, 2003).  

As principais vantagens das fibras vegetais em relação às fibras sintéticas 

tradicionais são: abundância, baixo custo, baixa densidade, boas propriedades 

específicas, facilidade de obtenção e manuseio, não-tóxicas, baixa abrasão de 

equipamentos e moldes, absorção de dióxido de carbono do meio-ambiente, 

biodegradabilidade, e o aspecto ecológico e renovável (Zini, 2011). As fibras 

vegetais, quando incorporadas aos polímeros, podem ser processadas por 

praticamente todos os métodos convencionais, tais como: extrusão, injeção, 

pultrusão, calandragem, laminação, vacuum bagging, prensagem, entre outros 

(Bledzki, 1999).  

Essas razões levaram os pesquisadores, tanto de instituições acadêmicas 

quanto de várias indústrias, a estudar a possível substituição de fibras sintéticas 

por fibras lignocelulósicas em compósitos “ecofriendly”, durante a última década. 

(Cheung et al., 2009; John et al., 2008; Zini et al., 2011; Signori et al., 2012).  

O mercado mais importante para tais compósitos é agora a indústria 

automobilística, porque os novos regulamentos da União Europeia exigem que 

os novos carros produzidos sejam recicláveis a um nível de 95% (Anandjiwala, 

2007). Outras aplicações para os compósitos reforçados com fibras naturais 

encontram-se no desenvolvimento de artefatos para a indústria de construção 

civil e também na utilização em substituição aos polímeros biodegradáveis, já 

que estes são muito caros ou possuem baixo desempenho (Tserki, 2003). 

Segundo Riedel et al. (2012) a combinação de fibras vegetais com 

biopolímeros podem alcançar efeitos sinérgicos se requisitos relevantes forem 
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cumpridos, por exemplo: uma boa adesão fibra-matriz, necessária para um uso 

otimizado do reforço, e polímeros com alongamento na ruptura maior do que a 

fibra. Caso contrário, a diferença entre um alongamento excessivo das fibras em 

uma forte rigidez da matriz leva a uma baixa resistência transversal. 

As propriedades finais dos compósitos dependem principalmente do tipo 

de fibras utilizadas, suas proporções, sua fração volumétrica e orientação, e a 

força de adesão na interface fibra-matriz. A hidrofilia das fibras e a hidrofobia dos 

polímeros utilizados afetam a compatibilidade, e isso afeta as propriedades 

mecânicas do produto final (Mohanty, 2000; Faruk, 2012; Terzopoulou, 2015; 

Elanchezhian, 2018). A baixa adesão pode causar baixas propriedades 

mecânicas que levam à falha prematura dos materiais, pois não há interações 

que ajudem a transferir a tensão da matriz para a fibra (Pracella et al., 2006). 

A qualidade da adesão interfacial é relacionada às diferenças de energia 

superficial e polaridade entre matriz e fibras, à morfologia e aos grupos 

funcionais reativos na superfície da fibra. Outros parâmetros podem ser 

considerado como: a presença de umidade em fibras vegetais ou sua porosidade 

intrínseca que pode atuar como “pontos fracos” em sua microestrutura ou na 

interface fibra/matriz (Riedel, 2012).  

A porosidade tem grande influência sobre as propriedades mecânicas. 

Forma-se, devido à inclusão de ar durante o processamento, aumentando a 

absorção de água da fibra, levando à baixa capacidade das fibras para 

compactar (Madsen, 2009). 

A capacidade de absorção da umidade por parte dos compósitos de fibras 

vegetais limita o seu desenvolvimento, pois aumenta com o teor de fibra e com 

a temperatura de uso. É influenciada, ainda, pelos tratamentos efetuados às 

fibras bem como pelo arranjo das mesmas. Esta capacidade está normalmente 

associada ao inchaço dos compósitos e à perda do seu desempenho mecânico, 

com exceção da energia de impacto (Anandjiwala, 2008; Thwe, 2003). 

A modificação química das fibras pode reduzir sua polaridade e hidrofilia. 

Alguns métodos que envolvem modificação química são a mercerização 

(tratamento alcalino), a acetilação e o uso de polímero modificado (agente de 

acoplamento) (Pereira, 2015). O uso de aditivos interfaciais é também uma 
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maneira dominante de se obter compatibilidade entre cargas e matrizes (Li, 

2007). 

Um dos principais parâmetros que controlam as propriedades reológicas 

de compósitos durante o processamento e o desempenho mecânico do produto 

final é o tamanho da fibra e a distribuição do tamanho das partículas. 

Compreender e prever distribuições de comprimento de fibra e proporção após 

o processamento são, portanto, de grande importância. Como uma fibra está 

quebrando depende das condições de processamento (cisalhamento, tempo de 

residência e temperatura, geometria das roscas, etc.) e no tipo de fibra (fibrosa 

ou particulada) (Quijano-Solis, 2014). 

No caso de fase dispersa fibrosa, durante o processamento de um 

compósito, a fibra sofrerá fortes mudanças devido aos danos que se originam de 

três principais fatores: (i) interações fibra-fibra, (ii) fibra-equipamento 

(rosca/canhão), causando colisões e atritos e (iii) interação fibra-matriz, 

causando principalmente atrito. Assim, as colisões geralmente são responsáveis 

pela ruptura da fibra enquanto que o atrito pode ser o principal responsável pela 

separação dos feixes de fibras em fibrilas elementares e a desagregação dos 

feixes e fibras elementares em partículas (Moigne, 2011).  

Isso significa que o processamento do compósito também afeta as suas 

propriedades finais e, a obtenção de compósitos de qualidade requer condições 

específicas já que, no processamento, estão sujeitos a variações de 

temperatura, cisalhamento além de serem expostos ao oxigênio (Moigne, 2011). 

De acordo com Faruk (2012), para expandir o uso e aprimorar o 

desempenho de fibras vegetais como reforço para compósitos poliméricos, é 

essencial conhecer as características das fibras incluindo, composição química, 

cristalinidade, dimensões das células, ângulo microfibrilar, defeitos, estrutura, e 

propriedades mecânicas, e também a interação da fibra com o polímero pois 

influenciam fortemente as propriedades do compósito como resistência à tração, 

flexibilidade, etc. 

As conclusões de estudos sobre compósitos verdes, que consistem em 

polímeros totalmente biodegradáveis, como poliésteres alifáticos e fibras de 

base biológica, foram relatadas recentemente (Sarasini, 2017). 
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2.6 Biocompósitos baseados em blendas PHBV/PBAT  

Conforme declarado anteriormente, o PHB é um polímero biodegradável 

e quebradiço. Ao misturar PHB com polímeros resistentes e biodegradáveis, 

suas propriedades mecânicas e térmicas podem ser aprimoradas sem sacrificar 

a biodegradabilidade (Nanda et al., 2011). Portanto, vários pesquisadores, 

estudaram extensivamente os biocompósitos baseados em blendas PHBV. Por 

exemplo, Sarasini et al (2018) estudaram a viabilidade do uso de “coffee 

silverskin” (CSS), um dos resíduos de café, como agente de reforço em 

compósitos à base da blenda de PHBV/PBAT (65% PBAT-35% PHBV). 

Utilizaram além da blenda “pura”, três formulações com diferentes quantidades 

de CSS (10, 20 e 30% em peso). Os autores investigaram a composição química, 

atividade antioxidante e a morfologia da CSS por ensaios químicos específicos 

e microscopia eletrônica de varredura, enquanto, a estabilidade térmica e os 

grupos funcionais presentes na superfície foram investigados por análise 

termogravimetria (TGA) e espectroscopia infravermelho (FTIR), 

respectivamente. Os autores concluíram que a adição do CSS como carga de 

reforço em blendas PHBV/PBAT resultaram em sistemas com alongamento na 

ruptura e módulo de Young, grau de cristalinidade e temperatura de 

amolecimento Vicat superiores ao do PHBV puro. Segundo os autores o CSS 

exibiu uma estabilidade térmica melhorada em relação a de outras fibras 

vegetais, com temperatura de pico na faixa 307-316°C. As fibras vegetais mais 

comuns usadas como reforço em compósitos exibem uma taxa máxima de 

decomposição na faixa de 290 ± 10°C com temperatura de decomposição inicial 

em cerca de 215 ± 10°C (Yao et al., 2008). Observaram também uma fraca 

adesão interfacial entre o CSS e matriz, causa da baixa resistência à tração dos 

compósitos, como confirmado pelas micrografias da superfície da fratura 

Bittmann et al. (2014) investigaram a morfologia e o comportamento 

térmico da blenda de poli (hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV) com poli 

(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT), e seus nanocompósitos com 

montmorilonita organofílica (OMMT). Prepararam as amostras de polímeros 

puros e blendas PHBV/PBAT nas concentrações de (70/30), (50/50) e (30/70) 

em uma “mini-extrusora” de dupla rosca, e os nanocompósitos com as mesmas 

proporções das blendas e com 3% de montmorilonita organofílica. Segundo os 
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autores, a adição de 50% ou mais de PBAT ao PHBV, aumenta a estabilidade 

térmica do PHBV. A incorporação da argila nas blendas retarda a decomposição, 

levando a uma estabilidade térmica ligeiramente superior dos nanocompósitos 

em comparação com os polímeros puros e suas blendas. A análise de DSC 

revelou que a adição de PBAT diminui o grau de cristalinidade das blendas de 

PHBV/PBAT(70/30), (50/50) e (30/70) (41,7, 38,0 e 6,8% respectivamente) e dos 

nanocompósitos PHBV/PBAT/OMMT (70/30/OMMT), (50/50/OMMT), 

(70/30/OMMT) e (0/100/OMMT) (44,6, 41,9, 12,9 e 5,7%). A argila retarda a 

velocidade de cristalização, principalmente durante a cristalização a frio, e no 

mesmo tempo antecipa a fusão. 

Zhang et al. (2014b) estudaram a preparação e desempenho de 

compósitos verdes sustentáveis a partir de matriz ternária PHBV/ PBAT/borracha 

natural epoxidada (50/35/15% em peso) e fibras de miscanthus (capim zebra). O 

ternário não fratura sob teste de impacto Izod com entalhe. No entanto, após a 

adição de 10% em peso de fibra de miscanthus a esta matriz, a resistência ao 

impacto dos compósitos diminuiu (273 J/m) e o mesmo aconteceu para o 

alongamento na ruptura e resistência à tração. Esta redução deveu-se 

principalmente à maior rigidez da fibra comparada à matriz e à fraca interação 

interfacial entre a matriz e a fibra. Segundo os autores esta desvantagem foi 

superada pela adição de 0,3% em peso de peróxido de dicumila (DCP) como um 

agente reativo nos compósitos. Os autores também investigaram o efeito de 

0,3% em peso de DCP enquanto aumentavam o teor de fibra até 20% em peso 

nos compósitos e observaram que a resistência ao impacto ainda permaneceu 

em 240,5 J/m mesmo na presença de DCP.  

Nagarajan et al. (2013) estudaram o efeito da incorporação de 20-40% em 

peso de “switchgrass” (gramínea nativa da América do Norte cujo nome científico 

é Panicum virgatum) em uma blenda de 45% de PHBV e 55% de PBAT. Para 

melhorar a compatibilidade entre a matriz e a fibra, utilizaram 0,5 a 1 pcr de poli 

(diisocianato de difenilmetano) (pMDI). Para os compósitos sem 

compatibilização, os autores mostraram que a incorporação de 20% em peso de 

switchgrass na blenda, não causou mudanças na resistência à tração da blenda. 

A adição de 25% em peso de switchgrass elevou a resistência à tração e à flexão 

do biocompósito, o que foi atribuído à melhor transferência de tensão realizada 
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entre a fibra e a matriz. Aumentos subsequentes no teor de fibra (30% e 40% em 

peso) resultaram num decréscimo nas resistências à tração e à flexão dos 

compósitos, o que foi atribuído a dificuldades de molhamento e aglomeração de 

fibras. É provável que esses efeitos sejam agravados pela presença de PBAT, 

um termoplástico com alta viscosidade de fundido, o que dificultaria o 

processamento de compósitos maiores teores de fibra. Como esperado, o 

módulo elástico dos compósitos aumentou proporcionalmente com o teor de 

fibras. A adição de pMDI a compósitos contendo 30% em peso de switchgrass, 

resultaram em aumento nas propriedades mecânicas em tração e flexão do 

compósitos e esses aumentos foram proporcionais ao teor de pMDI incorporado. 

A resistência à tração e flexão dos compósitos na presença a 0,5% de pMDI 

aumentou em 22% e 46%, respectivamente, em comparação com os compósitos 

sem pMDI. No caso dos biocompósitos com 0,75% de pMDI, a resistência média 

à tração e à flexão melhorou em 40 e 56%, respectivamente. A incorporação de 

1,0% de pMDI, praticamente não afetou a resistência à tração e à flexão do 

biocompósito. A resistência ao impacto de biocompósitos compatibilizados com 

0,75% de pMDI aumentou 80% em comparação com o compósito não 

compatibilizado devido à adesão interfacial. Para sistemas com 1% de pMDI, a 

resistência ao impacto do compósito aumentou 102% em comparação com 

compósito não compatibilizado com 30% em massa de switchgrass. A morfologia 

das superfícies de fratura dos compósitos foi investigada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e indicou boa adesão fibra-matriz nos compósitos 

compatibilizados, o que explica o aumento no desempenho mecânico 

observado. Como esperado, a incorporação das fibras diminuiu 

significativamente o índice de fluidez dos compósitos compatibilizados e não 

compatibilizados.  

Resultados semelhantes foram observados por outros autores, para a 

mesma blenda PHBV/PBAT com a incorporação de pedúnculo de milho, palha 

de trigo e fibras miscanthus (Nagarajan et al. 2013b; Zhang et al., 2014), fibras 

de Kenaf tratadas com hidróxido de sódio (NaOH) (Yang et al., 2014) e grãos 

secos de destilaria (Zarrinbakhsh et al., 2013). Segundo os autores, o aumento 

do módulo elástico dos compósitos com o aumento do conteúdo de reforço é 

devido à incorporação de cargas lignocelulósicas rígidas que restringem a 
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mobilidade molecular das cadeias poliméricas (Sarasini, 2018). Em todos esses 

estudos, os compósitos resultantes exibiram resistência à tração equivalente ou 

menor do que a da matriz pura (Ahankari et al., 2011; Moustafa et al., 2017a, 

2017b; Nyambo et al., 2010; Panthapulakkal, 2007). 

Javadi et al. (2010b) investigaram o desempenho de blendas PHBV/PBAT 

e de seus compósitos com fibra de madeira reciclada (RWF), com e sem 

tratamentos com agente silano. Não houve alterações significativas na 

morfologia dos compósitos RWF tratados e não tratados com silano, sugerindo 

que esse tratamento não foi eficaz para melhorar as propriedades mecânicas, 

térmicas e a ligação interfacial entre a fibra e a matriz. A incorporação de 10% 

de RWF em misturas de PHBV/PBAT aumentou a cristalinidade, o módulo de 

armazenamento, a resistência à tração específica e o módulo elástico e diminuiu 

a tenacidade em comparação com a blenda. No geral, os autores concluíram 

que o tratamento das fibras RWF com silano não provocaram alterações 

significativas nas características morfológicas ou nas propriedades mecânicas e 

térmicas dos compósitos PHBV/PBAT/ RWF. 

 Pellicano et al. (2009) estudaram a inserção de 30% de amido de 

mandioca em uma blenda polimérica de 70% de PHBV e 30% de PBAT. 

Segundo os autores, a adição de 30% de amido de mandioca fragiliza a blenda 

PHBV/PBAT e que o amido age como um concentrador de tensão no composto, 

induzindo trincas durante o ensaio de tração e diminuindo a resistência à tração 

resultante. No entanto, a presença do amido aumenta a velocidade de 

biodegradação do composto. As micrografias (MEV) evidenciam a baixa adesão 

amido/matriz e a formação de aglomerados de amido e vazios, concentrando 

tensões e reduzindo as propriedades mecânicas do sistema.  

O estudo de compósitos de PHB/PBAT e babaçu trata-se de uma 

contribuição original à literatura dos compósitos com carga vegetal. 

 

2.7 Misturador interno como reômetro de torque 

Tanto a mistura laminar em sistemas homogêneos quanto a mistura 

dispersiva em sistemas heterogêneos requer que o material seja submetido a 

elevadas taxas de deformação (e, no segundo caso, elevadas tensões) para ser 
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adequadamente misturado. Na indústria de processamento de materiais esta 

tarefa é desenvolvida em peças de equipamento especializadas: os 

misturadores (Canedo, 2015). 

Os misturados internos têm limitada aplicação na produção de blendas e 

compósitos de matriz termoplástica em escala industrial. Sistemas 

termoplásticos são produzidos comercialmente, preferentemente, em 

equipamentos contínuos. Porém, os misturadores internos em escala de 

laboratório revelaram-se extremamente úteis para testar novos materiais e 

aditivos e na preparação de pequenas quantidades (da ordem de 50 a 500 g por 

batelada) de blendas e compósitos de matriz polimérica termoplástica, tanto no 

âmbito acadêmico quanto na indústria. O misturador interno de laboratório é 

utilizado também no estudo de borrachas e elastômeros, e em todas as 

indústrias que envolvem o desenvolvimento de materiais altamente viscosos: 

alimentícia, farmacêutica, cosmética, etc. Os misturadores internos de 

laboratório são frequentemente comercializados como reômetros de torque 

(Canedo, 2015). 

Como no caso dos misturadores industriais, a câmara (ou barril) é formada 

por duas meias câmaras interconectadas. Centrados nos eixos das meias 

câmaras, rotores formados por um núcleo e uma ou mais asas helicoidais giram 

em direções opostas (contra-rotação) (Canedo, 2015). A Figura 9 ilustra a seção 

transversal de um típico misturador interno de laboratório. 

Uma porta de alimentação localizada entre as duas meias câmaras, 

formada por um funil e pistão ajustável, permite a incorporação de material 

(líquido ou sólidos particulados) na câmara de processamento (espaço entre os 

rotores e as paredes internas do barril) antes ou durante o processamento. O 

misturador interno de laboratório não possui porta de descarga: no final do ciclo 

de processamento, a câmara é desmontada e o material ainda quente, fundido 

ou amolecido, é retirado manualmente (Canedo, 2015). 
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Figura 9. Seção transversal de um misturador interno de laboratório com rotores tipo 
roller. Fonte: (Canedo, 2015) 

O modelo de câmara de processamento “estruturada” mais simples 

envolve duas zonas: uma zona ativa onde o material é submetido a elevadas 

taxas e tensões de cisalhamento (e moderadas taxas de extensão) e uma zona 

passiva onde o material escoa em condições menos intensas. Nesse esquema, 

a mistura é ocasionada, basicamente, pela passagem repetida do material pelas 

zonas ativas durante sua residência no equipamento, com redistribuição do 

material entre passagens sucessivas. As zonas ativas podem ser identificadas 

como os gaps entre as pontas de asa dos rotores e a parede da câmara de 

processamento (cisalhamento) e as cunhas que precedem as mesmas 

(cisalhamento e extensão) (Canedo, 2015). 

O misturador interno de laboratório fornece registros contínuos do torque 

e da temperatura no interior da câmara de processamento em função do tempo. 

Essas, e apenas essas, são as variáveis de processo medidas pelo instrumento 

e acessíveis ao operador durante o processamento (Canedo, 2015).  

O torque é a taxa de consumo de energia mecânica (potência) fornecida 

pelo motor do misturador e transmitida ao material através dos rotores:  

 2E NZ  (11) 

onde N é a velocidade de rotação dos rotores em voltas por unidade de tempo 

(e.g., rpm) e Z é o torque. Em princípio, o torque é uma função do tempo 

( )Z Z t e, portanto, ( )E E t . A energia mecânica E fornecida 



53 
 

durante o intervalo de tempo ∆t = t2 − t1, quando os rotores giram a velocidade 

angular constante é: 

 

2

1

2 ( )

t

t

E N Z t dt    (12) 

O processo segue uma série de estágios, convenientemente 

sistematizados na literatura em termos do estado físico do polímero e dos 

mecanismos de dissipação prevalecentes: 

I. Deformação elástica das partículas sólidas (torque ≈ 0). 

II. Dissipação de energia pelo atrito entre sólidos (partícula-partícula e partícula- 

parede) e pela deformação plástica das partículas poliméricas (torque ↑). 

III. O polímero funde (ou amolece); os mecanismos de dissipação em sólidos são 

gradualmente substituídos pela dissipação viscosa no fundido (torque ↓). 

IV. Escoamento do fundido; dissipação viscosa (torque estável). 

Os estágios de processamento podem ser visualizados em um gráfico de 

torque versus tempo (Figura 10).  

 

Figura 10. Típico gráfico torque-tempo no misturador interno de laboratório mostrando 
os quatro estágios de processamento de um sistema polimérico. 

O primeiro estágio é às vezes suprimido pelo software do misturador que 

inicia o registro dos dados quando se verifica um aumento significativo do torque, 

isto é, no início do segundo estágio. O pico de torque entre o segundo e terceiro 

estágios é usualmente conhecido como “pico de fusão”. O início do pico (estágio 

II) tem pouco a ver com o comportamento intrínseco do material e depende da 

forma como os insumos foram alimentados e a porta de alimentação trancada. 
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Como a densidade aparente dos sólidos particulados é sempre menor que a 

verdadeira, é geralmente impossível fechar completamente a porta de 

alimentação até que os sólidos sejam suficientemente compactados (Canedo, 

2015). 

O misturador interno de laboratório é designado frequentemente como 

reômetro de torque, isto é, como um instrumento apropriado para determinar as 

características reológicas dos materiais. Como tal, o misturador interno permite 

avaliar a viscosidade de fluidos newtonianos e não newtonianos, em particular 

de resinas poliméricas fundidas, mas não outras características reológicas 

associadas com os materiais viscoelásticos (Canedo, 2015). 

De acordo com Canedo e Alves (2015), o torque e a temperatura no 

misturador está relacionado com os parâmetros geométricos do equipamento, 

propriedades dos materiais e condições operativas, de acordo com a equação: 

  0
0 01

0

( ) exp ( )n
n F n

Z B fV N n T T


 
 

    (13) 

Onde Z é o torque medido, Bn() é um termo relacionado à geometria do 

equipamento, f é o fator de preenchimento da câmara, Vf é o volume livre da 

câmara (volume total acessível ao material), N é a rotação nominal dos rotores, 

n é o índice de peudoplasticidade do material, o  é a viscosidade limite do 

material a baixas taxas de cisalhamento avaliada a uma temperatura T0,   é o 

tempo característico do material avaliado a uma temperatura T0, β é o coeficiente 

de temperatura exponencial da viscosidade do material, T é a temperatura 

medida pelo misturador e T0 uma temperatura de referência. 

Para um material que se comporta como um fluido que segue a lei da 

potência nas condições de processamento, a Eq.(24) pode ser reescrita como: 

 ( ) n
n FZ B fV mN  (14) 

onde m é a consistência do fluido, o parâmetro que aparece na lei da potência: 

 
1nm    (15) 

e que é numericamente igual à viscosidade medida (ou extrapolada) à taxa de 

cisalhamento de 1s
1
. 
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Testes conduzidos em diferentes condições de processamento permitem 

avaliar os parâmetros da lei da potência. O procedimento é mais elaborado do 

que no caso do fluido newtoniano, porque a viscosidade depende 

simultaneamente da temperatura e da taxa de cisalhamento. Assumindo que o 

índice de plasticidade seja independente da temperatura, então, em diferentes 

temperaturas, a taxa de cisalhamento pode ser controlada experimentalmente 

através da velocidade dos rotores.  (Canedo, 2015).  

(a) Uma série de testes é conduzida a uma velocidade de rotação (N) fixa 

e diferentes temperaturas da parede da câmara (T0). Valores experimentais 

(médios num intervalo de tempo ou extrapolados para t  ) do torque Z e da 

temperatura T são analisados assumindo uma dependência exponencial da 

consistência com a temperatura: 

  0 0exp ( )m m T T    (16) 

Onde  é o coeficiente de temperatura da consistência. Substituindo na Eq.(13): 

  0 0( ) exp ( )n
n FZ B fV N m T T     (17) 

ou 

 
0 0ln ln ( ) ( )n

n FZ B fV N m T T    
 

 (18) 

Uma série de regressões lineares (uma para cada série) permite avaliar 

os coeficientes  correspondentes. 

(b) É necessário eliminar o efeito da temperatura no torque, sem assumir 

a existência de outros efeitos. Por exemplo, se numa série de testes observa-se 

uma diminuição do torque em função do tempo, associada a um aumento da 

temperatura em função do tempo, deseja-se saber se a redução do torque é 

devido apenas à variação “natural” da viscosidade com a temperatura, ou se 

existem outras causas para a queda observada como, por exemplo, a 

progressiva diminuição da massa molar do polímero, resultante de sua 

degradação. Nesse caso, o torque pode ser “reduzido” ou “corrigido” ou 

“ajustado”, isto é, avaliado a uma temperatura constante (arbitrária) T *: 

  * exp ( * )Z Z n T T    (19) 
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onde Z*(t ) é o torque reduzido à temperatura T * e Z(t ) é o torque medido à 

temperatura T (t ). Desta forma, conhecendo-se os parâmetros reológicos do 

material e o perfil real de Z e T, pode-se encontrar o perfil de Z*, que corresponde 

ao torque corrigido a uma temperatura T* fixa e arbitrária (Canedo, 2015).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Poli (hidroxibutirato) PHB 

O PHB utilizado nesta pesquisa é um copolímero poli(3-hidroxibutirato-co-

3-hidroxivalerato) PHBV com um teor nominal de 4,14 % de 3-hidroxivalerato 

(3HV). De nome comercial Biocycle 1000, este material, aqui denominado PHB, 

foi fornecido em forma de pó pela PHB Industrial S/A (Serrana, SP). Algumas 

das principais características desse material estão mostradas na Tabela 4. 

Tabela 4. Propriedades do PHB 

Densidade a temperatura ambiente (g/cm3) 1,13 

Pureza (%) > 99,5 

Temperatura de fusão (°C) 170-180 

Cristalinidade (%) 70 

Umidade (%) < 0,3 

Massa molar (g/mol) 600.000 

MFI (dg/min) a 190°C; 2,16 kg 6,5 

Fonte: Biocycle, 2015 

Estudos anteriores mostraram que o PHB utilizado no presente trabalho - 

fundiu completamente a 175 ° C, mesmo quando misturado com PBAT (Cipriano 

2015). A viscosidade é muito difícil de medir, devido à degradação térmica do 

PHB no estado fundido (Persico, 2012). 

Poli (butileno-adipato-co-tereftalato) PBAT 

O copolímero do tereftalato de butanodiol e adipato de butanodiol: 

chamado de poli (butileno-adipato-co-tereftalato) (PBAT) é um termoplástico 

semicristalino com razão molar 1:1 dos comonômeros, é comercializado pela 

BASF (Ludwigshafen, Germany) com o nome de Ecoflex. Algumas 

propriedades típicas do PBAT são apresentadas na Tabela 5 (Yamamoto, 2002): 
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Tabela 5. Propriedades do PBAT 

Densidade a temperatura ambiente (ISO 1183) (g/cm3) 1,26 

MFI (ISO 1133, 190C e 2,16 kg) (dg/min) 3 a 8 

Temperatura de transição vítrea (DSC) (C) -30 

Temperatura de fusão (DSC) (C) 110 a 115 

Resistência à tração (ISO 527) (MPa) 32 a 36 

Estudos anteriores realizados por Costa et al., (2015), revelaram que o 

PBAT é bastante estável até 220 °C, bem acima da sua temperatura de fusão 

(Yamamoto,2002; Signori, 2009).  Em relação à fusão, dados de nossa equipe 

de pesquisa (Azevedo, 2013) o PBAT fundiu completamente entre 145 e 150 °C 

O calor latente de fusão medido ficou na faixa de 12 a 18 J/g, e a cristalinidade 

é baixa, difícil de estimar devido à ausência de dados para o material 100% 

cristalino (Almeida, 2016). A viscosidade de fusão foi bem correlacionada em 

termos de taxa de cisalhamento e temperatura (Alves, 2016) 

Cargas 

Foram utilizadas como carga, as fibras vegetais do mesocarpo (meso) e 

epicarpo (epi) extraídos do fruto da palmeira de babaçu, o primeiro na forma de 

uma “farinha” micronizada com partículas isométricas milimétricas, a segunda 

como uma “fibra” triturada com partículas anisométricas maiores que o 

mesocarpo. Os materiais foram fornecidos pela empresa Florestas Brasileira SA 

(Itapecuru Mirim MA, Brasil). A Figura 11 mostra o aspecto das cargas utilizadas. 
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a)  b) 

Figura 11. Farinha de mesocarpo de babaçu micronizada (a) fibra de epicarpo de 
babaçu (b). Fonte: Almeida, 2016. 

As densidades das cargas foram medidas (em triplicata) em picnômetro 

com hexano, obtendo-se os valores de 1,11 ± 0,06 e 0,55 ± 0,02 g/cm3 para 

mesocarpo e epicarpo, respectivamente, e foram utilizadas para estimar o fator 

de enchimento na câmara do misturador de laboratório 
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3.2 Métodos 

Na Figura 12 é apresentado o fluxograma da metodologia utilizada para a 

realização desse trabalho. 

 

Figura 12. Fluxograma da metodologia utilizada. 

3.2.1 Preparação das blendas e compósitos 

3.2.1.1 Preparação das blendas e compósitos no misturador interno. 

Foram preparadas blendas PHB/PBAT com 0, 10, 25, 50, 75, 90 e 100% 

em massa de PBAT processadas em um misturador interno de laboratório Haake 

Rheomix 3000 operando com rotores de alta intensidade (tipo “roller”), com as 

seguintes condições operacionais: 

 Velocidade (nominal) dos rotores, N = 60 rpm; 

 Temperatura (constante) da parede da câmara de processamento, T0 

= 160°C; 

 Fator de enchimento: f = 0,7 (70%) na temperatura de processamento; 

 Tempo de processamento, tp = 15 min. 

As massas em batelada foram determinadas levando em consideração o 

volume livre da câmara de processamento (Vf = 310 cm3) da combinação 

misturador/rotores utilizada, e as densidades do PBAT, PHB e das fibras de 

mesocarpo e epicarpo, no caso dos compósitos, mencionadas na seção 3.1.  
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Os compósitos com matriz de PHB/PBAT e 10% e 20% de mesocarpo e 

epicarpo de babaçu foram preparados sob as mesmas condições de 

processamento das blendas. Ambos os polímeros e as cargas foram adicionados 

no início do ciclo de processamento, de modo que a mistura e a dispersão da 

carga ocorresse simultaneamente. O PBAT foi utilizado como recebido (sem 

secagem prévia) e o PHB e as cargas de babaçu, foram secos em estufa à vacuo 

por 12 horas a 60°C antes de serem processados no misturador interno. 

3.2.1.2 Preparação de filmes  

Filmes de blendas e compósitos, de aproximadamente 0,2 mm de 

espessura, foram preparados por compressão em uma prensa hidráulica 

aquecida a 155 °C, pré-prensagem sem carga por 3 min, seguida de uma 

pressão de 500 kPa por 5 min. Os filmes foram resfriados até à temperatura 

ambiente sob 1,75 kPa durante 6 min. 

3.2.2 Caracterização das blendas e compósitos 

3.2.2.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Amostras de PHB puro (A), PBAT puro (B) e a blenda PHB/PBAT (50% 

em massa de PBAT) (AB) foram analisadas por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). As amostras com 5 a 7 mg foram analisadas em cadinhos de 

alumínio fechados de 40 µL, sob atmosfera de gás nitrogênio com um fluxo de 

50 mL/min. Todas as amostras foram aquecidas de 25 a 190°C a uma razão de 

24°C/min e mantidas por 1 min a 190°C. Em seguida, as amostras foram 

resfriadas até 25°C e reaquecidas até 190°C em sete diferentes razões de 

resfriamento/aquecimento entre 2 e 64°C/min, com um estágio isotérmico a 25°C 

de 3 a 5 min de duração entre os estágios não isotérmicos.   

O equipamento registra o tempo t (min), temperatura da amostra T (°C) e 

fluxo de calor J (mW) em intervalos regulares de 1 s. Os resultados no primeiro 

aquecimento, afetados pela histórico térmico das amostras, foram 

desconsiderados. Os eventos de mudança de fase observados durante o 

resfriamento (cristalização a partir do fundido C1) e durante o reaquecimento 

(cristalização a frio C2 e fusão F2) foram analisados separadamente.  
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A temperatura e taxa de mudança de fase e a cristalinidade exibida 

durante a fusão e cristalização não isotérmica a partir do fundido foram 

determinadas com auxílio de software desenvolvido no Grupo de Pesquisa da 

UFCG (programa INTEGRAL). A metodologia de análise dados empregada é 

discutida em detalhe em Canedo et al (2016), e foi amplamente testada (Wellen 

e Canedo, 2014; Wellen e Canedo, 2015; Wellen et al, 2015a; Wellen et al, 

2015b; Wellen et al, 2015c; Souza et al, 2016; Lima Jr et al, 2016; Wellen e 

Canedo, 2016; Ries et al, 2016a; Ries et al, 2016b; Vitorino et al, 2016; Silva et 

al, 2017; Jaques et al, 2017a; Jaques et al, 2017b; Jaques et al, 2018; Costa et 

al, 2018; Reul et al, 2018). 

A partir do gráfico de fluxo de energia versus tempo foi determinado 

visualmente o tempo inicial (t1) e final (t2) do evento nos pontos em que a curva 

de fluxo de energia se separa das linhas de base antes e depois do evento. A 

conversão x (fração cristalizada ou fundida em relação ao total, segundo o caso) 

foi avaliada em função do tempo pela área entre a curva (J ) e uma linha de base 

virtual (J0), definida como a reta entre os pontos inicial e final:  
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     (20) 

onde:’ 
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O parâmetro E0 – a área entre o pico J e a linha de base J0 – é a energia 

total transferida durante o evento (exotérmico de cristalização ou endotérmico de 

fusão).  

O calor latente de cristalização/fusão por unidade de massa do polímero 

cristalizável foi avaliado como: 
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onde mS é a massa de amostra. A mudança de cristalinidade durante o evento é 

estimada como: 
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onde ∆Hm é o calor latente de fusão do polímero 100% cristalino. Valores de 146 

J/g e 114 J/g obtidos da literatura (Barham et al, 1984; Herrera et al, 2002) foram 

utilizados para PHB e PBAT, respectivamente. No caso de co-cristalização dos 

dois polímeros no mesmo evento, observável nos testes da amostra AB (blenda 

PHB/50%PBAT) o valor médio de calor latente de fusão (130 J/g) foi utilizado:  
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 (24) 

onde (∆Hm)A e (∆Hm)B são os calores latentes de fusão do PHB e PBAT 100% 

cristalinos, e ∆XA e ∆XB são as cristalinidades dos correspondentes polímeros 

avaliadas no evento de fusão F2 da amostra AB. 

O fluxo de energia normalizado foi avaliado dividindo a “altura” do pico |J 

- J0| pela área total do mesmo, o que equivale à taxa de mudança de fase c ; a 

partir da Eq.(20): 
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   (25) 

No gráfico x versus t foram estimados os tempos em que a transformação 

atinge diferentes valores da conversão e taxas médias de cristalização/fusão 

avaliadas a partir dos mesmos; em particular: 

 5 95%

95% 5%

0,9
c

t t
 


 (26) 

A taxa máxima de cristalização/fusão cmax corresponde ao pico no gráfico 

c versus t. O tempo desde o início do evento,  = t - t1, foi utilizado nos gráficos 

de conversão e taxa de conversão apresentados. O tempo necessário para que 

50% do total da massa cristalize,  ½, foi obtido pela diferença entre o tempo para 

x = 50% e x = 0,1%;  ½ é inversamente proporcional à taxa de cristalização 

durante a primeira metade do evento. 
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Nos estágios não isotérmicos, sob taxa de aquecimento  = |dT/dt| 

constante, a temperatura T  é uma função linear do tempo t: 

 
1T T    (27) 

onde T1 é a temperatura no início do evento. Neste caso, gráficos em termos do 

tempo e da temperatura diferem somente em um fator de escala.  

No gráfico x versus T são determinadas as temperaturas inicial T1 e final 

T2 do evento como sendo aquelas em que transformação atinge 1% e 99% do 

total, respectivamente. O intervalo de cristalização/fusão foi definido como: 

 
2 1T T T    (28) 

No mesmo gráfico foi avaliada a temperatura média T50% no ponto em que 

a transformação atinge 50% do total, e no gráfico c versus T foi determinada a 

temperatura pico de cristalização/fusão Tp. No caso de picos duplos – explícitos 

ou ocultos (ombros) – Tp corresponde ao pico maior ou principal; a temperatura 

do pico menor ou secundário é simbolizada Ts. A assimetria dos picos pode ser 

caracterizada pela diferença entre a temperatura do pico e a temperatura média. 

Assimetria positiva (Tp>T50%) corresponde a picos cabeça maior que cauda, e 

assimetria negativa (Tp<T50%) a picos com cauda maior que cabeça; para picos 

simétricos Tp=T50%. 

As variáveis x e c em função do tempo e da temperatura, bem como os 

parâmetros de cristalização e fusão acima definidos, foram avaliados com o 

programa computacional INTEGRAL, desenvolvido no grupo de pesquisa da 

UFCG (Canedo e Almeida, 2016). A automatização no processamento de dados 

não altera a exatidão dos resultados, mas melhora a consistência dos 

procedimentos. 

3.2.2.2 Modelos cinéticos de cristalização 

Os modelos de cristalização têm um objetivo duplo: explicar os resultados 

cinéticos e morfológicos, e proporcionar métodos analíticos ou numéricos para 

predizer medições cinéticas e desenvolvimentos estruturais de processos reais. 

O comportamento preditivo de um modelo analítico é útil na medida em que o 
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modelo possa ser inserido nos protocolos de processamento e fabricação de 

materiais, para desenvolver e controlar processos comerciais nos que a 

cristalização é mais um entre outros fenômenos que ocorrem simultaneamente; 

por exemplo, moldagem de peças, formação de fibras, etc. (Schultz, 2001). 

Os modelos macrocinéticos do processo de cristalização não isotérmica, 

conduzidos à taxas de resfriamento (cristalização a partir do fundido) ou 

aquecimento (cristalização a frio) constantes, por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), partem das tabelas de tempo (t, min) – temperatura (T, °C) – 

cristalinidade relativa (x) obtidas integrando os dados brutos para os eventos de 

cristalização, com o programa INTEGRAL. 

Resultados de três modelos clássicos, Pseudo-Avrami, Ozawa, e Mo são 

apresentados para a cristalização a partir do fundido de PHB, PBAT e da blenda 

PHB/PBAT (50/50) a taxas de resfriamento entre 2 e 64°C/min. 

Modelo Pseudo-Avrami 

O modelo mais simples para correlacionar os dados de cristalinidade 

relativa versus tempo, medidos para taxas de aquecimento/resfriamento 

constantes, utiliza procedimentos análogos aos utilizados para correlacionar as 

mesmas variáveis medidas em temperatura constante (isotérmico) através do 

modelo de Avrami (1939-1941). O modelo Pseudo-Avrami, também é conhecido 

como “modelo de Avrami para cristalização não isotérmica”, nome originado na 

semelhança das expressões e procedimentos do modelo com o clássico modelo 

de Avrami para cristalização isotérmica. No modelo Pseudo-Avrami, dados 

medidos para taxas de aquecimento/resfriamento constantes são 

correlacionados e, portanto, os parâmetros K e n do modelo Pseudo-Avrami são 

função da taxa de aquecimento/resfriamento, e não da temperatura, como é o 

caso no modelo de Avrami (Canedo e Almeida, 2016). As equações do modelo 

Pseudo-Avrami são formalmente idênticas às correspondentes no modelo de 

Avrami. Na sua forma integral, o modelo Pseudo-Avrami é expresso como: 

  1 exp nx K    (29) 

onde x é a cristalinidade relativa e 𝜏 é o tempo medido desde o início do evento 

de cristalização não isotérmica; K = K(𝜙 ) e n = n(𝜙 ) são os parâmetros, que não 
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estão relacionados com os parâmetros de Avrami Os parâmetros de Pseudo-

Avrami podem ser determinados pela regressão dos dados experimentais de x 

versus 𝜏, através da relação linear, derivada da Eq.(29): 

 
1

ln ln ln ln
1

y = K n
x


 

  
 

 (30) 

A função y = y(x ) é chamada função de Avrami; o gráfico de y versus o 

ln𝜏, é chamado gráfico de Avrami. 

Modelo de Ozawa 

O modelo macrocinético desenvolvido por Ozawa (1971), na sua forma 

integral, é expresso como: 

  1 exp mx     (31) 

onde x é a cristalinidade relativa e 𝜙 = |dT/dt| é a taxa de aquecimento/ 

resfriamento (constante) utilizada; 𝜅 = 𝜅(T ) e m são os parâmetros de Ozawa (o 

último é conhecido como o expoente de Ozawa). O modelo pode ser utilizado 

tanto para cristalização a frio, durante o aquecimento, dT/dt > 0, quanto para 

cristalização a partir do fundido, durante o resfriamento dT/dt < 0. Nesta secção 

consideramos apenas este último caso. 

A cristalinidade relativa na Eq.(31) é medida à temperatura constante. 

Porém, os testes de cristalização não isotérmica são conduzidos à taxa de 

aquecimento/resfriamento constante. A partir dos dados experimentais é 

possível obter a cristalinidade relativa em função da temperatura à taxa de 

aquecimento/resfriamento constante. Portanto, antes de correlacionar os dados 

experimentais, é necessário extrair deles a informação da cristalinidade relativa 

em função da taxa de aquecimento à temperatura constante: 

 @ @( ) constante ( ) constantex x T x x T       (32) 

Os parâmetros de Ozawa são determinados, para cada temperatura, pela 

regressão dos dados experimentais de x versus 𝜙, através da relação linear 

derivada da Eq.(31): 
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utilizando os pares (x, 𝜙 ) avaliados anteriormente para cada valor de T. A função 

y = y(x ) é chamada função de Avrami; o gráfico de y versus ln𝜙 é chamado de 

gráfico de Ozawa. 

Modelo de Mo 

O modelo de Mo (Liu et al., 1997, 1998; An et al., 1998), correlaciona a 

taxa de aquecimento e resfriamento em função do tempo à cristalinidade relativa 

constante, é expresso como: 

 F     (34) 

onde 𝜙 = |dT/dt| é a taxa de aquecimento/resfriamento, 𝜏 é o tempo medido a 

partir do início da cristalização, e F e 𝛼 são os parâmetros de Mo. O modelo pode 

ser utilizado tanto para cristalização a frio, durante o aquecimento, dT/dt > 0, 

quanto para cristalização a partir do fundido, durante o resfriamento dT/dt < 0. 

A relação entre taxa de aquecimento/resfriamento e tempo na Eq.(34) é 

medida para uma cristalinidade relativa constante. No entanto, os testes de 

cristalização não isotérmica são conduzidos à uma taxa de 

aquecimento/resfriamento constante. A partir dos dados experimentais é 

possível obter a relação desejada, porém, antes de correlacionar os dados 

experimentais, é preciso extrair deles a informação: 

 @ @( ) constante ( ) constantex x x          (35) 

O procedimento inicial, que consiste em interpolar as curvas de 

cristalinidade relativa versus tempo, obtidas em várias taxas de aquecimento, foi 

automatizado no programa INTERPOL. No caso presente, avaliou-se o tempo 𝜏 

necessário para atingir cristalinidades na faixa de 10 a 90% em intervalos de 

10%. 

Os parâmetros de Mo são determinados, para cada cristalinidade relativa, 

pela regressão dos dados experimentais de 𝜙 versus 𝜏, através da relação linear 

derivada da Eq.(34): 
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 ln ln lnF     (36) 

utilizando os pares (𝜙, 𝜏 ) avaliados anteriormente para cada valor de x. O gráfico 

de ln𝜙 versus ln𝜏 é chamado gráfico de Mo. 

3.2.2.3 Análise da degradação da matriz polimérica 

A metodologia utilizada na caracterização por reometria de torque descrita 

nesta seção está baseada nos modelos desenvolvidos por Canedo e Alves 

(2015) e Alves et al (2016) e aplicados para o estudo de polímeros aditivados, 

blendas e compósitos de matriz polimérica (Costa et al, 2015; Duarte et al, 2016; 

Tavares et al, 2016; Almeida et al, 2016; Marinho et al, 2017; Lima et al, 2017; 

Falcão et al, 2017; Reul et al, 2018). 

O misturador interno de laboratório utilizado, registra a temperatura no 

interior da câmara de processamento T (°C) e o torque total Z (Nm) em função 

do tempo t (min), à razão de 1 ponto por segundo. A análise de T (t ) e Z (t ) 

durante o último estágio de processamento – o processamento do fundido – 

permite estimar as características reológicas do material processado e avaliar a 

taxa de degradação incipiente durante o processamento. 

Durante o processamento de sistemas poliméricos (polímeros puros, 

blendas e compósitos de matriz polimérica) no misturador interno de laboratório, 

durante o estágio final (processamento do polímero fundido), o torque Z é 

proporcional à viscosidade do fundido 𝜂: 

 Z k  (37) 

A viscosidade é uma propriedade muito sensível a pequenas variações na 

massa molar e pode ser utilizada para estimar o efeito do processamento. Para 

todos os termoplásticos conhecidos (com pouquíssimas exceções) a viscosidade 

depende da massa molar média ponderal Mw de acordo com a clássica “lei da 

potência 3,4” (Dealy & Larson, 2006). Para polímeros com índice de 

pseudoplasticidade n, processados em temperatura constante, tem-se: 

 
2,5 n

wM   (38) 



69 
 

Portanto, através de testes realizados em diferentes temperaturas da 

parede da câmara e/ou diferentes velocidades dos rotores, é possível avaliar a 

dependência da viscosidade com a temperatura. Como a viscosidade é 

associada ao torque e o torque depende da temperatura, a variação do torque 

durante o processamento pode ser atribuída ao efeito combinado da variação da 

temperatura do fundido e da variação da massa molar da matriz. O procedimento 

a ser utilizado envolve a eliminação da dependência do torque com a 

temperatura. Para tanto, estima-se o torque a uma temperatura de referência e 

obtém-se um valor corrigido: 

  * exp ( *)Z Z T T   (39) 

Onde, Z* é o valor do torque corrigido a uma temperatura de referência T*. Esse 

procedimento permite analisar a variação do torque (e portanto da viscosidade) 

apenas em função da massa molar. é o coeficiente de temperatura da 

viscosidade;  0,025 °C1
 é uma aproximação para misturas PHB/PBAT 

(Costa, et al 2015). 

A taxa de variação do torque no estágio final do processamento é então 

computada como: 

 
1 *

*
Z

dZ
R

dtZ
  (40) 

onde *Z está o torque corrigido médio no intervalo de tempo em questão. Se o 

tempo é expresso em minutos, 100RZ é a variação percentual do torque corrigido 

por minuto de processamento. Em outras palavras, Rz é uma medida da taxa de 

degradação durante o processamento no misturador interno, nas condições de 

processamento adotadas. 

A taxa de variação da massa molar ponderal média pode ser estimada 

levando em consideração a dependência do torque com a massa molar (Canedo, 

2016):  

 

1

(2,5 )
1

3

1 n

m z

dZ
R R

t Z

 



 
  
  

 (41) 
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O valor de n = 0,8 foi obtido para o PBAT a partir de dados experimentais e 

utilizado nesse trabalho (Costa et al., 2015) 

Se ∆t é expresso em minutos, 100Rz é o “% de variação de torque 

(ajustado) por minuto de processamento” e 100Rm é o “% de variação de massa 

molar ponderal média por minuto de processamento”.  

Misturadores internos de laboratório não são instrumentos de alta 

precisão e, portanto, as estimativas de viscosidade obtidas desta maneira são 

apenas aproximadas, não podendo substituir medições de viscosidade 

intrínsecas ou determinações diretas de massa molar no estudo de degradação 

e recuperação de polímeros (Gogolewski, 1994; Melik, 1995). Entretanto, o 

método simples aqui apresentado, tem vantagens definidas: (a) a viscosidade da 

massa fundida é muito mais sensível a mudanças na massa molar que a 

viscosidade intrínseca, e (b) as estimativas são obtidas em tempo real, conforme 

o polímero se degrada durante o processamento. Além disso, os misturadores 

internos de laboratório são equipamentos não sofisticados, prontamente 

disponíveis em pequenos ambientes acadêmicos e industriais. 

Variantes desta abordagem têm sido relatadas na literatura para estudar 

a extensão da cadeia em PET virgens e recicladas (Tavares, 2016; Duarte, 2016) 

e PBAT (Costa, 2015), degradação durante o processamento em compósitos 

PBAT/fibras vegetais (Almeida, 2016), e degradação e recuperação de misturas 

PBAT/amido termoplástico (Marinho, 2017). 

3.2.2.4 Microscopia óptica (MO) 

Micrografias dos filmes prensados dos compósitos foram obtidas com o 

instrumento Leica Microsystems 750 operando em modo de transmissão, com 

ampliação de 4 e 10 e utilizadas para caracterizar a dispersão (tamanho de 

partícula e sua distribuição) das partículas em função da composição, com a 

ajuda do software comercial PIXCAVATOR 5.1, da Intelligent Perception. 

Um diâmetro de partícula equivalente D foi definido como o diâmetro de 

uma esfera cuja projeção no plano da imagem tem a mesma área que a partícula. 

Em seguida, os diâmetros médio-volumétricos e de área superficial foram 

calculados como: 
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3 41
6

3 31
6

V

D D D
D

D D






 
 
 

  (42) 

 

2 3

2 2S

D D D
D

D D






 
 
 

 (43) 

O somatório foi estendido para todas as partículas capturadas pelo 

software em um conjunto de imagens. 

3.2.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A análise morfológica das amostras das blendas foi realizada por meio de 

um microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 200 FEG em seções 

transversais de filmes fraturados em nitrogênio líquido e metalizados por uma 

liga de Au-Pd para torná-las condutivas, por meio de um dispositivo de 

pulverização catódica (MED020, Bal-Tec AG). As observações de MEV foram 

realizadas em modo de alto vácuo a uma tensão de aceleração de 5-20 kV. 

A distribuição das partículas e a interface carga/matriz da superfície de 

fratura dos compósitos foram examinadas por microscopia eletrônica de 

varredura com um instrumento Shimadzu SSX-550 a uma voltagem de 

aceleração de 15 kV. As amostras consistiram de filmes prensados fraturados 

em nitrogênio líquido e metalizados com uma fina camada de ouro em um tempo 

de aproximadamente 3 minutos e corrente de 10mA.  

Foram obtidas micrografias na superfície de fratura com diferentes 

magnificações. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização térmica 

Nesta seção estão apresentados os dados da análise por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) de três amostras extrudadas PHB puro (A), PBAT 

puro (B) e uma blenda com 50% em massa de PHB e PBAT (AB). As variáveis 

x e c em função do tempo e da temperatura, os demais parâmetros de 
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cristalização e fusão definidos na subseção Métodos, e os resultados dos três 

modelos clássicos, Pseudo-Avrami, Ozawa, e Mo para a cristalização a partir do 

fundido de PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) a taxas de 

resfriamento entre 2 e 48°C/min são apresentados e discutidos. 

4.1.1 Análise térmica (DSC) 

A Figura 12 ilustra o fluxo de calor medido nos estágios de resfriamento e 

reaquecimento, incluindo o estágio isotérmico intermediário de 3 min de duração, 

nos testes conduzidos a uma taxa de 16°C/min com amostras de PHB, PBAT e 

a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT). Gráficos para todas as razões de 

resfriamento/aquecimento são apresentados no Apêndice I. 

 

Figura 13. Fluxo de calor versus tempo para amostras de PHB, PBAT e da blenda 
PHB/PBAT (50% de PBAT) resfriadas e reaquecidas a 16°C/min. As curvas foram 
deslocadas verticalmente para facilitar a visualização. Picos exotérmicos apontam para 
cima, endotérmicos para baixo. 

Observam-se eventos exotérmicos atribuídos à cristalização a partir do 

fundido (C1) durante o resfriamento (em torno de 15 min) sendo o pico mais 

agudo para PBAT e mais raso para PHB. Durante o reaquecimento observam-

se eventos de cristalização a frio (C2) nas amostras de PHB e da blenda. O 

PBAT não cristaliza a frio. Todos os picos de cristalização são relativamente 

simétricos; em ambos os eventos a blenda PHB/PBAT exibe picos de 

cristalização únicos, atribuíveis à cristalização dos dois componentes individuais. 
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Finalmente, observam-se os eventos endotérmicos de fusão (F2) do PHB (pico 

complexo, assimétrico, a 30 min) e PBAT (pico raso a 27 min). No caso da blenda 

verifica-se a existência de picos separados de fusão para os dois componentes. 

Esta última observação permite descartar, em princípio, outras hipóteses para a 

existência de picos únicos de cristalização (C1 e C2) na blenda, tais como a não 

cristalização de um componente ou a co-cristalização de ambos. Gráficos 

equivalentes para todos os testes são incluídos no Apêndice I. A Tabela 6 indica 

todos os eventos de mudança de fase observados () durante os estágios de 

resfriamento e reaquecimento (incluindo o estágio isotérmico entre ambos). 

Observa-se a substituição da cristalização a partir do fundido pela cristalização 

a frio nas amostras de PHB puro a elevadas taxas de resfriamento, e a ausência 

de cristalização a frio (a todas as razões testadas) nas amostras de PBAT puro. 

 

Tabela 6. Eventos de cristalização e fusão observados 

  

(°C/min) 

PHB PHB/PBAT PBAT 

C1 C2 F2 C1 C2 
F2 

(A/B) 
C1 C2 F2 

2          

4          

6          

8          

12          

16          

24          

32          

48          

64          

 isotérmico 

Se, em uma mesma amostra, for observado os eventos de cristalização a 

frio (C2) e de cristalização a partir do fundido (C1), as características deste último 

dependerão da cristalização prévia do polímero. Neste caso, C2 complementa 

(ou substitui) C1. O polímero disponível para cristalizar em C2 é a fração que 

não cristalizou em C1, e é possível que C2 seja simplesmente a continuação do 

processo iniciado em C1.  
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Os pontos inicial e final de cada evento foram determinados visualmente 

como indicado na metodologia. Nos eventos que ocorrem nos estágios não 

isotérmicos, gráficos de fluxo de calor versus temperatura foram utilizados, 

seguindo a prática usual. A Figura 14 apresenta um exemplo para os eventos de 

cristalização C1 e C2 no caso da blenda PHB/PBAT resfriada e reaquecida a 

16°C/min. 

    

 (a) (b) 

Figura 14. Fluxo de calor versus temperatura nos eventos de: (a) cristalização a partir 
do fundido (C1), e (b) cristalização a frio (C2) para a amostra da blenda PHB/PBAT (50% 
de PBAT) resfriada e reaquecida a 16°C/min exibindo os pontos inicial e final, e a linha 
de base virtual reta durante os eventos.  

A Figura 15 ilustra o gráfico do evento de fusão (F2) na blenda PHB/PBAT 

(50/50) reaquecida a 16°C/min. Dois sub-eventos separados são observados: a 

fusão componente B (PBAT) visualizada em um pequeno pico raso em torno de 

123°C, seguida da fusão do componente A (PHB) visualizada em um pico 

complexo muito maior em torno de 169°C, com um ombro em ~156°C. Ambos 

os picos de fusão são significativamente mais assimétricos que os picos de 

cristalização. 
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Figura 15. Fluxo de calor versus temperatura nos eventos de fusão durante o 
reaquecimento (F2) para a amostra da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) a 16°C/min. 
Dois sub-eventos, F2B para a fusão do PBAT e F2A para o PHB, exibindo os pontos 
inicial e final, e as linhas de base virtuais. 

Em elevadas razões de resfriamento, a cristalização a partir do fundido 

(C1) pode se estender ao estágio isotérmico a 25°C. O processo não pode, 

portanto, ser visualizado em um gráfico de fluxo de calor versus temperatura: é 

necessário conduzir a análise em função do tempo. A Figura 16 ilustra dois casos 

observados nos testes. Para taxas de resfriamento menores que 48°C/min, a 

cristalização a partir do fundido, quando ocorre, se completa no estágio de 

resfriamento. Já a 48°C/min, o evento C1 se estende marginalmente ao estágio 

isotérmico (Figura 16a). A 64°C/min C1 se desenvolve inteiramente durante o 

estágio isotérmico (Figura 16b).  

   (a) 
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   (b) 

Figura 16. Fluxo de calor versus tempo nos eventos de cristalização durante o 
resfriamento e o subsequente estágio isotérmico (C2) para a amostra da blenda 
PHB/PBAT (50/50) a taxas de resfriamento: (a) 48°C/min, e (b) 64°C/min.  

Todos os gráficos elaborados para a determinação do ponto inicial e final 

dos eventos de cristalização e fusão, nas três amostras testadas e com todos os 

programas térmicos implementados, sejam estes em termos de tempo ou 

temperatura, são incluídos no Apêndice I. 

As curvas de fluxo de calor versus tempo foram integradas, evento a 

evento, para todos os testes realizados, de acordo com o procedimento descrito 

anteriormente. As Figuras 17-21 mostram o resultado da cristalinidade relativa 

ou fração cristalizada (x ) e da taxa de cristalização ou fluxo de calor normalizado 

(c ) versus a temperatura (T ) para todos os eventos de cristalização (C1 e C2 

das amostras (PHB, PBAT, PHB/PBAT (50% de PBAT)) nas razões de 

resfriamento/aquecimento ( ) testadas. 
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Figura 17. Cristalinidade relativa (esquerda) e taxa de cristalização (direita) a partir do 
fundido (evento C1) em função da temperatura nas amostras de PHB a diferentes taxas 
de resfriamento. 

    

Figura 18. Cristalinidade relativa (esquerda) e taxa de cristalização (direita) a frio (evento 
C2) em função da temperatura nas amostras de PHB a diferentes taxas de aquecimento. 

    

Figura 19. Cristalinidade relativa (esquerda) e taxa de cristalização (direita) a partir do 
fundido (evento C1) em função da temperatura nas amostras de PBAT a diferentes taxas 
de resfriamento. 
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Figura 20. Cristalinidade relativa (esquerda) e taxa de cristalização (direita) a partir do 
fundido (evento C1) em função da temperatura nas amostras da blenda PHB/PBAT 
(50% de PBAT) a diferentes taxas de resfriamento. 

    

Figura 21. Cristalinidade relativa (esquerda) e taxa de cristalização (direita) a frio (evento 
C2) em função da temperatura nas amostras da blenda PHB/BBAT (50% de PBAT) a 
diferentes taxas de aquecimento. 

O aumento da razão de resfriamento/aquecimento resulta no 

deslocamento dos picos para temperaturas mais baixas na cristalização a partir 

do fundido e para temperaturas mais altas na cristalização a frio, com o aumento 

simultâneo da taxa de cristalização, uma tendência já esperada. Porém, a 

estrutura dos picos e as tendências mencionadas são bem mais regulares no 

PBAT do que no PHB. O comportamento é consistente com observações 

reportadas na literatura (Cipriano, 2012; Cipriano et al, 2014; Wellen et al, 

2015a.; Wellen et al, 2015b; Vitorino et al, 2016). 

A Figura 22 compara a estrutura e localização dos picos de cristalização 

a partir do fundido (evento C1) nas amostras de PHB, PBAT e da blenda 
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PHB/PBAT (50% de PBAT) para diferentes taxas de resfriamento. Verifica-se a 

natureza complexa e assimétrica do pico de cristalização do PHB, comparado 

com o pico simples e simétrico do PBAT. A cristalinidade do PHB é maior do que 

a do PBAT. Em baixas taxas de resfriamento (4°C/min) é possível observar a 

cristalização separada dos componentes da blenda: pico simétrico do PBAT em 

torno de 90°C, pico complexo do PHB em torno de 65°C. Em elevadas taxas de 

resfriamento (16 e 32°C/min) o PHB cristaliza parcialmente ou totalmente a frio, 

e a estrutura e localização do pico de cristalização da blenda se aproxima à do 

pico do PBAT. 

      

      

Figura 22. Comparação dos picos normalizados de cristalização a partir do fundido para 
PHB, PBAT e a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) em diferentes taxas de resfriamento; 
diferentes escalas verticais. 

A fusão dos componentes puros é pouco sensível à taxa de aquecimento, 

como mostram as Figuras 23 e 24. As caraterísticas típicas da fusão do PHB e 
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do PBAT (Wellen et al, 2013; Wellen et al, 2015a) são claramente visíveis: picos 

complexos, geralmente duplos ou com ombros pronunciados, muito assimétricos 

no caso do PHB, com máximos na faixa de 170-180°C; picos simples menos 

assimétricos no caso de PBAT, com máximos na faixa de 120-130°C. Na blenda 

(Figuras 25 e 26) cada componente funde separadamente, na faixa de 

temperaturas mencionadas e com as características próprias das resinas puras. 

Vidhate et al (2011) relataram a elevação do ponto de fusão nas misturas 

PHBV/PBAT com a adição de PBAT, com baixo ponto de fusão, e que os 

componentes fundem separados na mistura. Observaram nas curvas de 

resfriamento, picos de cristalização únicos para a mistura de PHBV/PBAT. Esses 

resultados indicaram a co-cristalização dos componentes. Segundo os autores 

o aumento das temperaturas de cristalização para a mistura em relação aos 

componentes puros sugerem que a cristalização do PBAT possa interferir com o 

crescimento de cristais de PHBV. Resultado semelhante foi reportado por 

Bittmann et al. (2015) 

    

Figura 23. Fração fundida (esquerda) e taxa de fusão (direita) durante o reaquecimento 
(evento F2) em função da temperatura nas amostras de PHB em diferentes taxas de 
aquecimento. 
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Figura 24. Fração fundida (esquerda) e taxa de fusão (direita) durante o reaquecimento 
(evento F2) em função da temperatura nas amostras de PBAT em diferentes taxas de 
aquecimento. 

 

Figura 25. Fração fundida durante o reaquecimento (evento F2) em função da 
temperatura nas amostras da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) em diferentes taxas 
de aquecimento. Linha sólida: fusão do PHB, linha de traços: fusão do PBAT. 
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Figura 26. Taxa de fusão durante o reaquecimento (evento F2) em função da 
temperatura nas amostras da blenda PHB/PBAT em diferentes taxas de aquecimento. 
Linha sólida: fusão do PHB, linha de traços: fusão do PBAT. 

Uma seleção dos parâmetros de cristalização e fusão, avaliados com o 

programa INTEGRAL para todos os testes realizados, são apresentadas nas 

Tabelas 1 a 8, no Apêndice. Os símbolos utilizados foram definidos na seção de 

Métodos. As Figuras 27-32 ilustram graficamente três desses parâmetros: a 

temperatura pico (Tp), o grau de cristalinidade (∆X ) e a taxa máxima de mudança 

de fase (cmax). 

      

Figura 27. Temperatura pico de cristalização a partir do fundido (esquerda) e a frio 
(direita). 
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Figura 28. Cristalinidade desenvolvida a partir do fundido (esquerda) e a frio (direita). 

      

Figura 29. Taxa máxima de cristalização a partir do fundido (esquerda) e a frio 
(direita). 

 



84 
 

    

Figura 30. Temperatura pico de fusão nas resinas puras (esquerda) e na blenda 
(direita). 

    

Figura 31.Cristalinidade na fusão nas resinas puras (esquerda) e na blenda (direita). 

    

Figura 32.Taxa máxima de fusão nas resinas puras (esquerda) e na blenda (direita). 
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A temperatura pico de cristalização* a partir do fundido diminui com a taxa 

de resfriamento e a temperatura pico de cristalização a frio aumenta com a taxa 

de aquecimento, um comportamento verificado na maioria dos polímeros. Não 

se observaram diferenças entre a temperatura de cristalização partir do fundido 

nas amostras dos componentes puros (PHB, PBAT) e da blenda PHB/PBAT 

(50% em massa de PBAT). Porém, a temperatura de cristalização a frio do PHB 

é significativamente maior na blenda PHB/PBAT a taxas de aquecimento 

moderadas ou altas. 

Na fusão, a temperatura pico é independente da taxa de aquecimento 

(com uma discreta tendência à diminuição com a taxa). Observou-se também 

que a temperatura pico de fusão para o PHB é a mesma nas amostras dos 

polímero puro e da blenda, e o mesmo ocorre no caso do PBAT. Valores de 

169,7 ± 1,9 °C e 169,3 ± 1,7 °C foram obtidos para o PHB puro e na blenda, 

respectivamente, e 122,4 ± 1,8 °C e 121,1 ± 1,8 °C para o PBAT puro e na 

blenda. 

A cristalinidade desenvolvida durante a cristalização a partir do fundido 

está ligada à cristalinidade observada na cristalização a frio, sendo que este 

último processo complementa e completa o primeiro. Assim, verifica-se uma 

queda acentuada da cristalinidade obtida a partir do fundido a uma taxa de 

resfriamento de 10°C/min, e um incremento, igualmente acentuado da 

cristalinidade a frio à mesma taxa de aquecimento. 

Já a cristalinidade, determinada durante a fusão, é independente da taxa 

de aquecimento, tanto nas resinas puras quanto na blenda. Valores de 51,2 ± 

4,6 % e 44,2 ± 5,8 % foram obtidos para o PHB puro e na blenda, 

respectivamente, e 10,1 ± 1,9 % e 5,2 ± 1,6 % para o PBAT puro e na blenda. 

A taxa máxima de mudança de fase, na cristalização e na fusão (Figuras 

29 e 32), aumentou com o aumento da taxa de resfriamento/aquecimento, tanto 

para o PHB quanto para o PBAT e para a blenda. Esse aumento era esperado 

e, muitas vezes, mascara as diferenças de comportamento entre os sistemas. 

                                                           

* A temperatura pico de cristalização é conhecida simplesmente como “temperatura de 

cristalização”. Já a temperatura pico de fusão dever ser distinguida do “ponto de fusão”, termo 

associado em muitos casos à temperatura final do processo de fusão (Menczel e Prime, 2009). 



86 
 

Uma forma de revelar essas diferenças consiste em plotar a taxa máxima 

“específica” de mudança de fase:  

 
max

max

c
C


  (44) 

Dessa forma, observou-se um comportamento diferente na cristalização 

a partir do fundido e na cristalização a frio (Figura 33 – esquerda) que é difícil 

perceber na Figura 32. O mesmo acontece com a notória diferença entre a fusão 

do PHB e do PBAT na blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) (Figura 33 – direita). 

 

Figura 33.Taxa máxima “específica” de cristalização (esquerda) e fusão (direita). 

A Figura 34 mostra a cristalinidade total obtida em diferentes taxas de 

resfriamento/aquecimento, obtidas somando a cristalinidade desenvolvida a 

partir do fundido, durante o resfriamento e o reaquecimento (C1 + C2). A 

cristalinidade do PHB puro diminuiu com o aumento na taxa de resfriamento/ 

aquecimento, de quase 50% para menos de 30%, como observado 

anteriormente para este polímero (Hocking,1994; Fukushima, 2012). Há 

evidências experimentais de que o PHB continua sua lenta cristalização por um 

longo período, se não for perturbado, em temperaturas acima da transição vítrea 

(Wellen, 2015). Em contraste, a cristalinidade do PBAT puro, 10 a 15%, é 

virtualmente independente da taxa de mudança de temperatura. 
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Figura 34. Cristalinidade total desenvolvida durante a cristalização a frio e a partir do 
fundido (C1 + C2) em função das taxas de resfriamento/aquecimento para o PHB, PBAT 
puros e as blendas PHB/PBAT (50% de PBAT). 

A cristalinidade exibida pela blenda PHB/PBAT situa-se entre a cristalinidade dos 

seus componentes, por uma regra simples de misturas: 

 A A B BX w X w X      (45) 

onde wA, wB são as frações mássicas dos componentes da blenda, sugerindo 

processos independentes de cristalização dos componentes. 

A Figura 35 mostra a fração convertida de polímero cristalizável durante 

o resfriamento (cristalização a partir do fundido) e durante o reaquecimento 

(cristalização a frio): 

 

1
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f f
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 (46) 

onde fM e fC são as frações de polímero fundido e cristalizado a frio, XC1 e XC2 

são a cristalinidade observada durante os eventos de cristalização a partir do 

fundido (C1) e frio (C2). 
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(a) (b) 
Figura 35. Fração cristalina obtida a partir do fundido, durante o resfriamento (C1) e do 
estado sólido (C2), durante o reaquecimento do PHB puro (a) e da blenda PHB/PBAT 
(50% de PBAT) (b) 

O ponto de cruzamento, fC  fM  0,5 é observado na mesma taxa de 

resfriamento/aquecimento (cerca de 10 °C/min) para PHB puro e a blenda 

PHB/PBAT (50/50), mas é visivelmente mais nítida para o PHB do que para a 

blenda. 
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4.1.2 Modelagem Cinética de Cristalização 

Modelo Pseudo-Avrami 

Para estimar os parâmetros do modelo foram utilizados os resultados no 

intervalo (aproximado) de cristalinidade relativa de 5% a 95%. Alguns gráficos 

de Avrami são apresentados na Figura 36. A taxa de resfriamento 𝜙 é expressa 

sempre em °C/min; as unidades do parâmetro K são, nesse caso, min-n e 

dependentes o expoente n. 

Os parâmetros do modelo, lnK e n, assim como os desvios de suas 

estimativas por regressão linear (desvios absolutos ±, e relativos %), são 

apresentados nas Tabelas 7-9. 

   (a) 

   (b) 
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   (c) 

Figura 36. Gráficos de Avrami (y versus ln 𝜙) para a cristalização não isotérmica a partir 
do fundido (evento C1) do PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT). 

Tabela 7. Parâmetros do modelo Pseudo-Avrami para o PHB (evento C1) 



(°C/min) 

ln K n 
R2 

 ± %  ± % 

2 -6,4074 0,0203 0,3 3,0333 0,0113 0,4 0,993 

4 -6,9572 0,0080 0,1 3,5184 0,0045 0,1 0,999 

6 -6,6818 0,0149 0,2 3,4410 0,0087 0,3 0,997 

8 -4,2084 0,0043 0,1 3,1465 0,0038 0,1 0,999 

12 -2,8648 0,0080 0,3 2,9683 0,0099 0,3 0,998 

16 -3,4311 0,0048 0,1 3,5135 0,0060 0,2 0,999 

24 -0,8769 0,0105 1,2 2,3405 0,0186 0,8 0,993 

Tabela 8. Parâmetros do modelo Pseudo-Avrami para o PBAT (evento C1) 



(°C/min) 

ln K n 
R2 

 ± %  ± % 

2 -6,7143 0,0221 0,3 3,1626 0,0121 0,4 0,9930 

4 -5,9399 0,0197 0,3 3,6935 0,0146 0,4 0,996 

6 -4,5618 0,0222 0,5 3,9119 0,0238 0,6 0,994 

8 -3,1850 0,0173 0,5 3,8032 0,0269 0,7 0,994 

12 -2,3419 0,0141 0,6 4,0535 0,0309 0,8 0,995 

16 -1,3028 0,0079 0,6 4,1928 0,2260 5,4 0,998 

24 -0,6570 0,0179 2,7 3,8443 0,0426 1,1 0,992 

32 1,2063 0,0383 3,2 3,2902 0,0461 1,4 0,992 

48 2,9628 0,0494 1,7 3,2293 0,3630 11,2 0,997 
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Tabela 9. Parâmetros do modelo Pseudo-Avrami para a blenda PHB/PBAT (50% de 
PBAT) (evento C1) 



(°C/min) 

ln K n 
R2 

 ± %  ± % 

2 -9,0492 0,0122 0,1 3,4649 0,0052 0,2 0,998 

4 -7,2279 0,0176 0,2 3,1179 0,0084 0,3 0,995 

6 -6,3746 0,0333 0,5 3,4215 0,0194 0,6 0,987 

8 -3,2308 0,0150 0,5 3,6864 0,0218 0,6 0,995 

12 -1,7596 0,0089 0,5 3,8235 0,0216 0,6 0,997 

16 -3,0387 0,0203 0,7 4,9705 0,0445 0,9 0,993 

24 -0,6115 0,0113 1,8 3,2684 0,0241 0,7 0,996 

32 1,8591 0,0358 1,9 2,8133 0,3190 11,3 0,996 

48 3,1936 0,0795 2,5 2,9836 0,0528 1,8 0,994 

 

Os resultados nas Tabelas 7-9 mostram um excelente ajuste na estimativa 

dos parâmetros do modelo. A incerteza média de ln K varia entre 0,2% e 1,0%, 

e a incerteza média do expoente n varia entre 0,3% e 2,5%. Estes valores são 

bastante inferiores ao “erro experimental” esperado em medições de DSC, 

estimado em 5% (Höhne et al, 2010). Isso sugere que o modelo Pseudo-Avrami, 

com os parâmetros reportados nas Tabelas 7-9, pode ser utilizado para 

correlacionar os resultados experimentais integrados, cristalinidade relativa x 

versus tempo 𝜏 ou temperatura T, para todos os materiais estudados (PHB e 

PBAT puros, e a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT)) em todas as taxas de 

resfriamento testadas (entre 2°C/min e 48°C/min) no evento de cristalização a 

partir do fundido (C1). 

A sugestão pode ser verificada na prática. A Figura 37 compara a 

cristalinidade relativa “experimental” xexp com a cristalinidade relativa prevista 

pelo modelo xpre, ambas em função da temperatura, para as amostras de PBAT. 

Resultados análogos foram obtidos para o PHB e a para blenda PHB/PBAT (50% 

de PBAT). 
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Figura 37. Cristalinidade relativa experimental (círculos) e predição do modelo Pseudo-
Avrami (linhas) para a cristalização a partir do fundido do PBAT puro versus 
temperatura. 

Uma forma de apreciar as diferenças quantitativas entre dados 

experimentais e previsões do modelo consiste em representar a discrepância, Δ 

= xpre - xexp ao longo do processo de cristalização, Figura 38.  

 

Figura 38. Discrepância entre o modelo Pseudo-Avrami e os resultados experimentais 
versus cristalinidade relativa para a cristalização a partir do fundido do PBAT puro. 

Observa-se que o modelo superestima a cristalinidade relativa na primeira 

metade do processo de cristalização e subestima a mesma durante a segunda 

metade, independente da taxa de resfriamento. A discrepância varia entre +4% 
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e –6%. As divergências são completamente aceitáveis para resultados derivados 

por calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Os parâmetros do modelo Pseudo-Avrami dependem da taxa de 

resfriamento. É conveniente, portanto, investigar como variam com essa taxa 

(ϕ). A Figura 39 apresenta os parâmetros como funções da taxa de resfriamento 

para as três composições estudadas. 

  

Figura 39. Parâmetros do modelo Pseudo-Avrami (ln K e n) em função da taxa de 
resfriamento para a cristalização a partir do fundido (evento C1) do PHB, PBAT e da 
blenda PHB/PBAT (50% de PBAT). 

Observa-se uma significativa “dispersão”, que dificulta a interpolação para 

os casos em que seja necessário predizer a evolução da cristalinidade em taxas 

de resfriamento diferentes das estudadas. A título de exemplo, apresentamos 

uma correlação dos parâmetros para o PBAT puro: 

 

2 2

2 3 2

ln 8,932 0,5233 0,005738 0,926

2,510 0,2713 0,0135 0,000168 0,578

K R

n R

 

  

    

    
 (47) 

A correlação é bastante fraca, como mostra a Figura 37. 

Se avaliarmos agora a discrepância entre resultados “experimentais” e 

valores previstos pelo modelo utilizando os parâmetros estimados com a Eq.(29) 

– e não com os parâmetros estimados individualmente dos resultados 

experimentais, como foi feito na Figura 39 - obtemos o gráfico da Figura 41. 

Comprovamos que neste caso as discrepâncias variam entre +40% e –60% 
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(uma ordem de magnitude maior) e o sinal dependente da taxa de resfriamento: 

desvios negativos (modelo subestima os resultados experimentais) para taxas 

de resfriamento baixas e moderadas, desvios positivos (modelo superestima os 

resultados experimentais) para taxas de resfriamento elevadas. 

A Figura 40 apresenta os parâmetros do Pseudo-Avrami em função da 

taxa de resfriamento. 

    

Figura 40. Parâmetros do modelo Pseudo-Avrami (ln K e n) em função da taxa de 
resfriamento para a cristalização a partir do fundido do PBAT puro: valores estimados 
individualmente (círculos) e correlação polinomial, Eq.(47), (linhas). 

 

Figura 41. Discrepância entre o modelo Pseudo-Avrami e os resultados experimentais 
versus cristalinidade relativa para a cristalização a partir do fundido do PBAT puro, com 
parâmetros avaliados pela Eq.(47). 

De acordo com as Figuras 40 e 41, concluiu-se que o modelo Pseudo 

Avrami não é apropriado para predizer a cinética de cristalização em casos em 
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que seja necessário dispor de um algoritmo que permita estimar a evolução do 

processo de cristalização não isotérmica a partir do fundido para taxas de 

resfriamento arbitrárias, ainda que dentro do intervalo estudado 

experimentalmente neste trabalho (2°C/min a 48°C/min). Isto inclui a maioria das 

aplicações em processamento de polímeros.  

Aplicações em que seja apenas necessário correlacionar os resultados 

experimentais, podem se beneficiar da extrema precisão com que podem ser 

estimados os parâmetros do modelo. 

Modelo de Ozawa 

Os resultados do programa INTERPOL foram “selecionados” para 

conservar apenas aquelas temperaturas representadas por três ou mais pontos, 

aproximadamente alinhados em retas no gráfico de Ozawa. O resultado é 

ilustrado na Figura 42. A taxa de resfriamento 𝜙 é expressa sempre em °C/min; 

as unidades do parâmetro 𝜅 de Ozawa são nesse caso (°C/min)m – dependentes 

do expoente m de Ozawa. 

   a) 
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   b) 

   c) 

Figura 42. Gráficos de Ozawa (y versus ln 𝜙) para a cristalização a partir do fundido 
(evento C1) do PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT). 

A análise dos gráficos da Figura 42 sugere que, em geral, o modelo de 

Ozawa não parece ajustar os resultados – mesmo aqueles especialmente 

selecionados - satisfatoriamente. Os parâmetros de Ozawa, ln𝜅 e m, assim como 

os desvios de suas estimativas por regressão linear (desvios absolutos ±, e 

relativos %), são apresentados nas Tabelas 10-12 e plotados em função da 

temperatura na Figura 43.  
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Tabela 10. Parâmetros de Ozawa para o PHB (evento C1) 

T (°C) 
ln 𝜅 m 

R2 
 ± %  ± % 

100 -1,3041 0,3460 26,5 3,3072 0,2530 7,6 0,994 

95 0,4196 0,3259 77,7 3,0466 0,2383 7,8 0,994 

90 1,7162 0,0912 5,3 3,0423 0,0667 2,2 0,999 

85 3,0437 0,0134 0,4 3,2783 0,0098 0,3 1.000 

80 4,1058 0,1313 3,2 3,4340 0,0960 2,8 0,999 

75 4,9685 0,1294 2,6 3,5352 0,0666 1,9 0,999 

70 3,6428 0,9389 25,8 2,3021 0,4836 21,0 0,956 

65 3,3463 1,2561 37,5 1,7803 0,6470 36,3 0,883 

60 4,9965 1,3386 26,8 2,4581 0,5786 23,5 0,900 

55 4,3003 0,9834 22,9 1,7609 0,4251 24,1 0,896 

50 2,7860 1,5562 55,9 0,9376 0,6106 65,1 0,702 

45 2,4554 1,7639 71,8 0,5830 0,6921 118,7 0,415 

 

Tabela 11. Parâmetros de Ozawa para o PBAT (evento C1) 

T (°C) 
ln 𝜅 m 

R2 
 ± %  ± % 

95 1,7164 1,6134 94,0 3,8437 1,1796 30,7 0,914 

90 3,1909 1,4853 46,5 3,8391 0,9424 24,6 0,893 

85 4,6403 1,3316 28,7 3,8933 0,7418 19,1 0,902 

80 4,1889 0,5798 13,8 2,6476 0,3230 12,2 0,957 

75 5,5220 0,4380 7,9 2,6492 0,2215 8,4 0,986 

70 5,8429 0,1053 1,8 2,2798 0,0493 2,2 0,999 
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Tabela 12. Parâmetros de Ozawa para a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) (evento 
C1). 

T (°C) 
ln  m 

R2 
 ± %  ± % 

85 3,4662 5,7715 > 100 3,1229 2,3441 75,1 0,6396 

80 5,5473 0,1533  2,8 3,1761 0,0576  1,8 0,9993 

75 5,9673 0,9008 15,1 2,7735 0,3388 12,2 0,9710 

70 6,8120 1,0544 15,5 2,6438 0,3965 15,0 0,9569 

65 10,0566 2,2551 22,4 3,5234 0,7064 20,0 0,8924 

60 8,7700 1,5671 17,9 2,7207 0,4909 18,0 0,9110 

55 6,7435 1,9721 29,2 1,8479 0,5894 31,9 0,8309 

50 8,1549 4,9812 61,1 1,9783 1,4165 71,6 0,6611 

 

   a) 

   b) 

Figura 43. Parâmetros de Ozawa (ln κ e m) em função da temperatura para a 
cristalização a partir do fundido (evento C1) do PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT 
(50% de PBAT) 
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Nas Tabelas 10-12 e na Figura 43 observa-se que o desvio dos 

parâmetros do modelo é muito elevado para que o modelo de Ozawa possa ser 

considerado uma representação aceitável dos resultados experimentais, exceto 

para uma estreita faixa de temperaturas, entre 75°C e 90°C, para o PHB puro 

(em destaque na Tabela 10); nesse caso os desvios são menores ou iguais a 

5%. Os parâmetros ln 𝜅 e m para o PHB são representados, nessa faixa, na 

Figura 42. 

 

Figura 44. Parâmetros de Ozawa no intervalo de temperaturas 75-90ºC com desvios 

moderados ( 5%) para o PHB 

Nessa faixa, a dependência dos parâmetros de Ozawa, ln𝜅 e m, com a 

temperatura pode ser correlacionada com simples expressões quadráticas: 

 

2

2

ln 0,1140 0,0001

0,3030 0,0032

T T

m T T

  

 

 (48) 

onde a temperatura T é expressa em °C, e o fator R2 é superior a 0,99.  

Resta verificar em que medida a Eq.(31), com parâmetros avaliados pela 

Eq.(48), reproduz os resultados experimentais de x = x(T ) no evento de 

cristalização a partir do fundido para PHB puro, no intervalo restrito de 

temperaturas em que a Eq.(48) é válida. Considerando que os resultados 

experimentais são coletados em taxa de resfriamento ϕ constante, a 

comparação entre resultados experimentais e previsões do modelo de Ozawa só 

é possível para testes em que o processo de cristalização ocorre 

substancialmente na faixa de temperaturas de 75°C a 90°C. A Figura 45 revela 
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que isso acontece apenas para taxas de resfriamento muito baixas, iguais ou 

menores que 6°C/min. 

A Figura 45 compara resultados experimentais e a previsão dos valores 

de cristalinidade relativa versus temperatura do modelo de Ozawa.  

 

Figura 45. Cristalinidade relativa experimental (círculos) e previsão do modelo de Ozawa 
(linhas) para a cristalização a partir do fundido do PHB puro versus temperatura. 

Para apreciar o ajuste em forma quantitativa plotamos a discrepância: 

 x pre expx x    (49) 

onde xpre é o valor da cristalinidade relativa previsto pelo modelo à temperatura 

e taxa de resfriamento em questão e xexp é o valor avaliado integrando dos 

resultados experimentais. A Figura 46 mostra que os resultados de cristalinidade 

relativa são reproduzidos pelo modelo de Ozawa com uma discrepância menor 

que 5% do início ao fim do processo de cristalização a partir do fundido (evento 

C1) – para PHB puro e taxas de resfriamento ϕ  6°C/min. 
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Figura 46. Discrepância entre o modelo e os resultados experimentais versus 
cristalinidade relativa para a cristalização a partir do fundido do PHB puro. 

Portanto, o modelo de Ozawa é recomendável para correlacionar a 

cinética de cristalização a partir do fundido nessas condições, ou seja, PHB 

cristaliza a partir do fundido no intervalo de temperatura reduzida de 40-100 °C 

quando resfriado em taxas iguais ou inferiores a 6 °C/min. 

O modelo Ozawa parece ser perfeitamente adequado para correlacionar 

e prever resultados experimentais de cristalização por fusão para este material 

em uma faixa de taxa de resfriamento específica. 

Devido a essas limitações do estudo, puramente macroscópico no que se 

refere aos processos de cristalização, não é possível explicar porque o modelo 

falha para PBAT e para a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT), ou mesmo para o 

PHB puro para taxas de resfriamento moderadas ou elevadas. 

Modelo de Mo 

Os tempos interpolados pelo programa INTERPOL representados por três 

ou mais pontos, aproximadamente alinhados em retas no gráfico de Mo, foram 

conservados. Os gráficos de Mo são apresentados na Figura 47. A taxa de 

resfriamento ϕ é expressa sempre em °C/min; as unidades do parâmetro F de 

Mo são nesse caso (min)𝛼 – dependentes o expoente 𝛼 de Mo. Os parâmetros 

de Mo, lnF e 𝛼, foram avaliados pela regressão linear dos dados da Figura 48. 

Os resultados, junto com os desvios absolutos e relativos, são apresentados nas 

Tabelas 13-15 e na Figura 48. 
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   (a) 

   (b) 

  (c) 

Figura 47. Gráficos de Mo (ln𝜙 versus ln𝜏) para a cristalização a partir do fundido (evento 
C1) do PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT). 
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Tabela 13. Parâmetros de Mo para o PHB (evento C1) 

x( %) 
lnF 

R2 
 ± %  ± % 

10 4,7575 0,4920 10,3 1,9880 0,2017 10,1 0,979 

20 4,7716 0,4479 9,3 1,8737 0,1836 9,7 0,981 

30 4,7712 0,4109 8,6 1,8010 0,1684 9,3 0,982 

40 4,7799 0,3802 7,9 1,7500 0,1558 8,9 0,984 

50 4,7960 0,3537 7,3 1,7113 0,1450 8,4 0,985 

60 4,8127 0,3293 6,8 1,6780 0,1350 8,0 0,987 

70 4,8337 0,3120 6,4 1,6477 0,1279 7,7 0,988 

80 4,8634 0,3064 6,3 1,6184 0,1256 7,7 0,988 

90 4,9201 0,3181 6,4 1,5902 0,1304 8,2 0,986 

Tabela 14. Parâmetros de Mo para o PBAT (evento C1) 

x %) 
lnF  R2 

 ± %  ± %  

10 2,2293 0,1148 5,1 0,9512 0,0439 4,6 0,987 

20 2,4551 0,0946 3,8 0,9517 0,0362 3,8 0,991 

30 2,5847 0,0826 3,1 0,9511 0,0316 3,3 0,993 

40 2,6773 0,0743 2,7 0,9497 0,0284 2,9 0,994 

50 2,7512 0,0683 2,4 0,9478 0,0261 2,7 0,995 

60 2,8146 0,0643 2,2 0,9451 0,0246 2,6 0,996 

70 2,8727 0,0628 2,1 0,9414 0,0240 2,5 0,996 

80 2,9304 0,0661 2,2 0,9359 0,0253 2,7 0,995 

90 2,9966 0,0858 2,8 0,9257 0,0328 3,5 0,992 

Tabela 15. Parâmetros de Mo para a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) (evento C1) 

x (%) 
lnF 

R2 
 ± %  ± % 

10 3,1676 0,3013 9,5 1,2073 0,1191 9,8 0,966 

20 3,3480 0,2659 7,9 1,1946 0,1051 8,7 0,970 

30 3,4894 0,2649 7,5 1,1964 0,1047 8,7 0,970 

40 3,5855 0,2607 7,2 1,1957 0,1031 8,6 0,971 

50 3,6797 0,2542 6,9 1,1995 0,1005 8,3 0,972 

60 3,7850 0,2448 6,4 1,2096 0,0968 8,0 0,975 

70 3,8699 0,2456 6,3 1,2143 0,0971 7,9 0,975 

80 3,9569 0,2543 6,4 1,2188 0,1005 8,2 0,973 

90 4,0688 0,2691 6,6 1,2268 0,1064 8,6 0,970 
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Figura 48. Parâmetros de Mo, lnF e 𝛼, para a cristalização a partir do fundido (evento 
C1) do PHB, PBAT e da blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) 

Os parâmetros do modelo de Mo, representados na Figura 48 podem ser 

correlacionados, em função da cristalinidade relativa, através de expressões 

quadráticas: 

 
2

0 1 2

2
0 1 2

ln F b b x b x

a a x a x

  

  
 (50) 

Os coeficientes obtidos da regressão multilinear dos valores das Tabelas 

13-15 são apresentados na Tabela 16. Estes coeficientes devem ser utilizados 

na Eq.(50) com a cristalinidade relativa expressa como fração (0 < x < 1), e não 

como percentagem. 

Tabela 16. Coeficientes da correlação dos parâmetros de Mo, Eq.(34). 

Parâmetro PHB PBAT PHB/PBAT 

lnF 

b0  4,773  2,108  3,049 

b1 –0,099  1,736  1,500 

b2  0,280 –0,868 –0,434 



a0  2,058  0,948  1,208 

a1 –0,948  0,030 –0,062 

a2  0,492 –0,059  0,096 

 

Resta estimar em que medida o modelo de Mo, com parâmetros 

estimados de acordo com a Eq.(50) e coeficientes da Tabela 16, representa os 

resultados experimentais observados. Neste caso é conveniente comparar os 
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tempos previstos pelo modelo, 𝜏pre em função da cristalinidade relativa x, para 

processos conduzidos em diferentes taxas de resfriamento 𝜙:  

 

1/ ( )
( )

pre

x
F x






 
  
 

 (51) 

equação obtida invertendo a Eq.(34). O tempo previsto 𝜏pre é comparado com o 

tempo experimental, 𝜏exp, observado para a mesma cristalinidade relativa em 

testes conduzidos à mesma taxa de resfriamento. Definimos a discrepância 

(absoluta) como: 

 pre exp     (52) 

É conveniente definir uma discrepância relativa τpre, comparando com um 

tempo característico do processo de cristalização. Como tempo característico foi 

escolhido o tempo médio de cristalização (crystallization half-time) 𝜏½, avaliado 

previamente: 

 
½ ½

pre exp


 

 


    (53) 

Na Tabela 17 a discrepância para cristalinidade relativa x = 50% é comparada 

com o tempo médio de cristalização (Tabelas A1, A4 e A6, no Apêndice I), para 

todas as taxas de resfriamento estudadas. 

Tabela 17. Discrepância do modelo para x = 50% (tempos em min) 

 

(°C/min) 

PHB PBAT PHB/PBAT 

½ ½ ½ (%) ½ ½ ½ (%) ½ ½ ½ (%) 

2 3,54 6,82 52 1,23 7,05 17 0,00 10,90 0 

4 0,84 5,73 15 –0,01 4,05 0 –2,75 8,14 34 

6 –0,44 5,59 8 –0,19 2,61 7 –0,59 4,59 13 

8 1,54 3,11 50 –0,09 1,89 5 1,75 1,96 89 

12 2,40 2,16 >100 0,14 1,44 10 1,63 1,27 >100 

16 0,86 2,12 41 –0,27 1,06 25 0,43 1,42 30 

24 2,00 1,24 >100 –0,19 0,97 20 0,70 0,99 71 

32    –0,09 0,52 17 0,77 0,43 >100 

48    –0,05 0,33 15 0,56 0,29 >100 
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Fica claro que, apenas para o PBAT puro, a cinética do processo de 

cristalização não isotérmica a partir do fundido pode ser representada pelo 

modelo de Mo – e mesmo assim, em forma aproximada, válida apenas perto do 

pico de cristalização e com discrepâncias bastante elevadas. Para o PHB puro 

e para a blenda PHB/PBAT as discrepâncias são tão elevadas (maiores que o 

dobro ou menores que a metade do tempo observado para algumas taxas de 

resfriamento) que invalidam o modelo para esses sistemas. 

A Figura 49 apresenta a comparação na forma das curvas de 

cristalinidade relativa versus tempo (em escala logarítmica) para o PBAT puro, e 

as Figuras 50 e 51 mostram a discrepância relativa versus cristalinidade relativa 

do PBAT e da blenda PHB/PBAT.  

 

Figura 49. Cristalinidade relativa experimental (círculos) e previsão do modelo de Mo 
(linhas) para a cristalização a parir do fundido do PBAT puro versus tempo (escala 
logarítmica). 
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Figura 50. Discrepância entre o modelo e os resultados experimentais versus 
cristalinidade relativa para a cristalização a partir do fundido do PBAT puro. 

 

 

Figura 51. Discrepância entre o modelo de Mo preditivo e o experimental resultante da 
cristalização a partir do fundido para a blenda PHB/PBAT (50% de PBAT) em função da 
cristalinidade relativa. 

A Figura 50 mostra que, mesmo no melhor dos casos, o PBAT puro, o 

modelo Mo pode apenas prever a cinética dos processos de cristalização por 

fusão com uma incerteza de ± 25% para cristalinidade relativa entre 15% e 85%. 

Se uma aplicação puder tolerar esse nível de incerteza e intervalo de validade 

limitado, o modelo Mo é uma excelente escolha. Caso contrário, não é 

apropriado. 
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A Figura 51 mostra que a adequação do modelo Mo aos resultados 

experimentais da blenda PHB/PBAT (50/50) é inaceitável para qualquer 

aplicação. Esse resultado não poderia ser esperado considerando-se a 

adequação dos parâmetros Mo, já que a Figura 48 mostra um comportamento 

pouco variável. A importância do estudo de discrepância, além dos ajustes de 

parâmetros ilustrados por uma comparação das Figuras 48-51, talvez seja a 

contribuição mais importante do presente trabalho. 

Três fatores podem ser considerados ao analisar a adequação de cada 

modelo como descrição da cinética de cristalização: 

A qualidade do ajuste na determinação dos parâmetros do modelo 

dependente do intervalo de validade na variável independente (taxa de 

resfriamento para Pseudo-Avrami, temperatura para Ozawa, cristalinidade 

relativa para Mo). 

A qualidade do ajuste na correlação dos parâmetros em termos da 

correspondente variável independente. 

A discrepância entre os valores da cristalinidade relativa previstos pelo 

modelo e os resultados experimentais. 

Cada uma destas características afeta os diferentes modelos aplicados a 

diferentes materiais. No caso presente, em que três modelos (Pseudo-Avrami, 

Ozawa, Mo) foram avaliados na descrição da cinética de cristalização a partir do 

fundido de três materiais (PHB puro, PBAT puro e a blenda PHB/PBAT 1:1) 

verifica-se: 

O modelo Pseudo Avrami representa adequadamente (discrepância: 

±5%) a evolução da cristalinidade relativa do PBAT no intervalo completo de 

cristalinidade (0-100%) utilizado os parâmetros determinados a partir de cada 

teste. Quando se avalia a cristalinidade relativa com parâmetros 

correlacionados, a discrepância é inaceitável (±50%) para a maioria das 

aplicações. 

O modelo de Ozawa parece ser adequado apenas para o PHB, em um 

intervalo limitado de temperaturas (75-90°C), correspondente a processos 

conduzidos a baixas taxas de resfriamento (menor o igual que 6°C/min). Nessas 
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condições a discrepância é aceitável (±5%). Fora desse intervalo ou para outros 

materiais o modelo não é apropriado. 

O modelo de Mo não é adequado para representar os estágios iniciais ou 

finais do processo de cristalização (x < 5%, x > 95%). Porém, os parâmetros 

podem ser facilmente correlacionados dentro do intervalo da validade do modelo, 

ainda que com incertezas relativamente elevadas. Para o PBAT, o modelo de 

Mo desviou-se dos resultados experimentais em ±25% no intervalo 0,1 < x < 0,9. 

4.2 Caracterização reológica 

Nesta seção são apresentados os resultados da caracterização por 

reometria de torque dos polímeros puros (PHB e PBAT), das blendas PHB/PBAT 

e dos compósitos de matriz PHB/PBAT tendo como reforço mesocarpo e 

epicarpo do coco babaçu em teores 10 e 20% em massa de fibra vegetal. Os 

efeitos do tempo de processamento e da composição dos sistemas na 

viscosidade (isto é, no torque ajustado) e na degradação durante o 

processamento foram avaliados.  

 

4.2.1 Análise da degradação durante o processamento 

PBAT, PHB e suas blendas 

A Figura 52 apresenta as curvas de torque e temperatura versus tempo 

medida durante o processamento dos componentes puros, PHB e PBAT. 

a)  b) 
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Figura 52. Torque e temperatura versus tempo durante o processamento de PBAT e 
PHB no misturador interno de laboratório durante 10 minutos.  

Os estágios de processamento visualizados nas curvas de temperatura e 

torque têm sido descritos na literatura (Wetzel & Shih, 2010; Canedo e Alves, 

2015). De um modo geral, observou-se que a temperatura sofre uma queda 

associada à introdução dos polímeros na temperatura ambiente, mas aumentou 

(a taxas decrescentes) a partir de 30 a 60 s de processamento, até superar a 

temperatura da parede. Nos sistemas investigados, o platô de temperatura 

constante não foi atingido durante o tempo de processamento (10 min) adotado. 

O torque aumentou no início do processamento devido à dissipação de energia 

mecânica nos sólidos particulados, atingiu um pico e decresceu quando os 

polímeros fundiram (ou amoleceram) e o mecanismo de dissipação de energia 

mecânica é dominado pelo atrito viscoso no polímero fundido. A partir de 3 a 5 

min de processamento, o torque se estabilizou – porém sem atingir um platô. 

Nessas condições pode-se assumir que os polímeros se encontram 

substancialmente fundidos. 

A Figura 52b mostra uma diminuição no torque após a fusão dos dois 

polímeros, o que pode ser atribuído à degradação durante o processamento. A 

taxa de queda do torque é significativamente maior para o PHB do que para o 

PBAT, indicando uma degradação muito mais severa do primeiro. A Figura 52a 

mostra uma diminuição acentuada da temperatura de fusão em função do tempo 

para o PHB após os primeiros 10 min de processamento. 

A Figura 53 apresenta as curvas de temperatura e torque versus tempo 

no misturador interno durante os primeiros 10 min de processamento para os 

polímeros puros PBAT e PHB e das cinco blendas de PHB/PBAT, de acordo com 

procedimento descrito. 
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a)  b) 

Figura 53. Temperatura(a) e torque (b) versus tempo durante o processamento de 
PBAT, PHB e das blendas PHB/PBAT.  

A Figura 54 apresenta um detalhe da Figura 53b, para o intervalo de 

tempo (5-10min), no qual considerou-se que os polímeros estão 

substancialmente no estado fundido. 

 

Figura 54. Torque versus tempo durante o processamento de PBAT, PHB e da blenda 
PHB/PBAT no misturador interno de laboratório durante 5 a 10 minutos. 

A Figura 54 mostra uma diminuição no torque com o tempo de 

processamento em todos as blendas investigadas, e que a taxa de diminuição 

do torque aumentou proporcionalmente com o conteúdo de PHB na blenda. A 

Figura 55 exibe gráficos de torque e temperatura para duplicatas de PHB e PBAT 

puros, mostrando a reprodutibilidade limitada do misturador interno de 
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laboratório. Por esta razão, todas as composições foram testadas em duplicata 

ou em triplicata e valores médios dos parâmetros relevantes são apresentados. 

a) b) 

Figura 55. Temperatura(a) e torque(b) versus tempo de duplicatas para PBAT e PHB 
puros processados em misturador interno de laboratório durante 10 minutos.  

O intervalo entre 8 e 10 min de processamento, foi escolhido para analisar 

a relação torque-temperatura-tempo. De acordo com o procedimento descrito 

anteriormente, o primeiro passo foi “corrigir” o torque de acordo com a Eq. (39) 

utilizando como referência a temperatura da parede da câmara T *=160°C, sendo 

β=0,025°C-1. Os torques corrigidos em função do tempo para os polímeros puros 

e para todas as blendas investigadas, estão apresentados na Figura 56. As 

tendências do torque “bruto” observados na Figura 53 são confirmadas no gráfico 

de torque corrigido, independente da temperatura, o que permite uma 

interpretação quantitativa em termos de viscosidade e degradação. 
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Figura 56. Torque corrigido em função do tempo durante o intervalo de tempo de 8-10 
min para o PHB e PBAT puros e suas blendas. 

Observa-se que o torque ajustado depende linearmente do tempo durante 

o intervalo de tempo de processamento escolhido (8-10 minutos) e diminui com 

o tempo, resultando em linhas retas de torque-tempo com uma inclinação 

negativa, que depende da composição da mistura. Como esperado, uma maior 

variação do torque em função do tempo de processamento é observada para o 

PHB, o que evidenciou sua menor estabilidade térmica. À medida em que 

aumentou-se o teor de PBAT na blenda, a variação do torque em função do 

tempo diminuiu, o que é coerente com a maior estabilidade do PBAT na 

temperatura de processamento adotada. Enquanto, no intervalo de tempo 

selecionado, o PHB possui uma variação de 17 Nm no torque, as amostras com 

50% e 25% de PBAT apresentaram uma variação bem menor, de 8Nm, e a 

variação de torque observada para blenda com 90% de PBAT é quase nula.  

Como mencionado anteriormente, o torque é diretamente proporcional à 

viscosidade, Eq. (37). A variação do torque corrigido foi calculada usando a 

Equação (40) para os estágios finais de processamento, ou seja no intervalo de 

tempo entre 8-10 min para que a taxa de degradação pudesse ser estimada. A 

“taxa de degradação” –RZ, calculada de acordo com a Eq.(40) é mostrada na 

Figura 57 para todas as composições testadas.  
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Figura 57. Taxa de variação do torque ajustado durante os dois últimos minutos de 
processamento. 

Juntamente com a taxa de variação do torque medida (barras), a Figura 

57 mostra uma interpolação linear (pontos/linhas) com base na taxa de 

degradação dos componentes puros, PBAT e PHB, estimada pela regra das 

misturas: 

 interpol PBAT PBAT PHB PHB( ) ( ) ( )Z Z ZR w R w R   (54) 

onde wPHB e wPBAT = 1 – wPHB, são frações de massa dos dois componentes na 

blenda. A diferença entre a taxa interpolada e a medida experimentalmente pode 

ser atribuída à “proteção” do componente mais instável (PHB) pelo mais estável 

(PBAT). O aumento na taxa de degradação da blenda é significativo, 

especialmente para as composições ricas em PHB. 

A Tabela 18 apresenta alguns parâmetros ( *Z , *Z , Rz), obtidos no ensaio 

de reometria de torque para todas as blendas investigadas. Nos cálculos, com 

base no procedimento descrito anteriormente, foram utilizados o coeficiente 

exponencial de temperatura da viscosidade β = 0,025°C-1 o índice de 

pseudoplasticidade n = 0,8 para todas as amostras. 
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Tabela 18. Parâmetros ( *Z , *Z , Rz) 

Composição 
*Z  * /dZ dt  ZR  

(Nm) (Nm/min) (min1) 

PBAT  25,58 ± 0,27 0,230 ± 0,030 0,009 ± 0,001 

PHB/90%PBAT 24,97 ± 0,22 0,329 ± 0,017 0,013 ± 0,001 

PHB/75%PBAT 19,29 ± 0,37 0,585 ± 0,024 0,030 ± 0,002 

PHB/50%PBAT 20,35 ± 0,91 1,541 ± 0,015 0,076 ± 0,004 

PHB/75%PBAT 21,60 ± 0,97 1,653 ± 0,011 0,077 ± 0,004 

PHB/10%PBAT 15,22 ± 0,87 1,419 ± 0,041 0,093 ± 0,008 

PHB 20,21 ± 1,62 2,781 ± 0,016 0,138 ± 0,012 

 

Fisicamente o Rz representa a queda relativa de torque por unidade de 

tempo. Para a amostra com 75% de PBAT, com Rz igual a 0,030 min-1, segundo 

a Tabela 18, o torque diminuiu em 3% em cada minuto de processamento do 

fundido nas condições experimentais testadas, enquanto a amostra de PHB 

possui o maior valor de Rz=0,138 (13,8%/min nos últimos dois minutos de 

processamento). O resultado reflete o efeito da concentração de PBAT sobre a 

cinética do processo de degradação. As amostras com 25%, 50%, 90% de PBAT 

obtiveram valores de Rz intermediários e semelhantes. 

Os valores de Rz obtidos como função do teor de PBAT na blenda estão 

apresentados na Figura 58. 

 

Figura 58. A constante Rz, em função do teor de PBAT na blenda. 
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Observou-se a queda da taxa de degradação com o aumento da 

concentração de PBAT, o que indicou que uma das formas de estabilizar o PHB 

seria misturar com PBAT. A constante cinética Rz, pode ser expressa em termos 

da massa molar (Rm), outra forma de apresentar a mesma tendência, já que o 

torque é proporcional à viscosidade, e proporcional a uma potência da massa 

molar média ponderal, como mencionado anteriormente (Eq. 41). A Tabela 19 

apresenta os valores para as constantes Rz e Rm. 

Tabela 19. Resultados das constantes cinéticas Rz e Rm 

PBAT Rz Rm 

(%) (Min-1)  (Min-1) 

0 0,138 0,046 

10 0,093 0,031 

25 0,077 0,026 

50 0,076 0,025 

75 0,030 0,010 

90 0,013 0,004 

 

A constante Rm está associada à redução da massa molar média ponderal 

nos dois últimos minutos de processamento (8-10 min) no misturador interno 

operando com rotores do tipo roller a 160ºC e 60rpm. Essa constante (Rm) 

aumentou de 1% a 2% por minuto de processamento para misturas com menos 

de 50% PHB. Por exemplo, verificou-se que, para a amostra com 75% de PBAT, 

Rz é igual a 0,030 min-1 e Rm = 0,010 min-1; ou seja, a massa molar diminuiu em 

1% a cada minuto de processamento, enquanto para a amostra de PHB puro a 

massa molar diminuiu 5% por minuto de processamento, essa redução diminuiu 

com o aumento da concentração de PBAT na blenda, confirmando a mesma 

tendência observada para a variação de torque. 

 

PBAT, PHB e seus compósitos com mesocarpo e epicarpo de Babaçu. 

A Figuras 59 mostram as curvas da temperatura e torque durante os 

processamentos para PHB e PBAT puros e de compósitos tendo três blendas de 
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PHB/PBAT (25, 50 e 75% de PBAT) como matrizes, carregados com 10% e 20% 

de mesocarpo de babaçu como carga, respectivamente.  

a) b) 

(c) (d) 

Figura 59. Temperatura(a) e torque(b) versus tempo durante o processamento dos 
compósitos PHB/PBAT/ mesocarpo de babaçu com 10%(a-b) e 20%(c-d), a composição 
da matriz é indicada. 

A Figura 60 mostra as curvas da temperatura e torque em função do 

tempo de processamento para PHB e PBAT puros e para os compósitos tendo 
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como matriz três blendas de PHB/PBAT (25/75, 50/50 e 75/25), carregados com 

10% e 20% de epicarpo de babaçu.  

a) b) 

 c) d) 

Figura 60. Temperatura e torque versus tempo durante o processamento dos 
compósitos PHB/PBAT/epicarpo de babaçu com 10% (a-b) e 20%(c-d), indicado a 
composição. 

A Figura 61 mostra um detalhe da Figura 59(b-d) e 60(b-d), no intervalo 

de tempo de 5 a 15 minutos, quando considerou-se que as matrizes estão 

substancialmente fundidas. 
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a) b) 

 

c) d) 

Figura 61.  Torque versus tempo durante o processamento dos compósitos PHB/PBAT 
com mesocarpo (a-b) e epicarpo (c-d) de babaçu em misturador interno de laboratório 
no intervalo de tempo de 5 a 15 minutos. 

O torque durante o intervalo de tempo de 8 a 10 minutos foi corrigido de 

acordo com a Eq. (27) a uma temperatura de referência de 160 °C. A Figura 62 

exibe os resultados para todos os compósitos. 
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a) b) 

 

c) d) 

Figura 62. Torque corrigido em função do tempo durante o processamento dos 
compósitos com mesocarpo (a-b) e epicarpo (c-d) de babaçu no intervalo de tempo de 
8-10 min em um misturador interno de laboratório. 

Verificou-se que o torque aumentou com o conteúdo PBAT da matriz, o 

que era esperado já que este é o mais estável e talvez o mais viscoso dos 

componentes da mistura. Para qualquer uma das blendas utilizadas como 

matriz, o torque para o compósito com 20% de carga é maior do que o do 

compósito equivalente com 10% de babaçu. A variação do torque em função do 

tempo de processamento é mais linear nos compósitos do que nas blendas 

(comparar as Figuras 54 e 56 para as blendas com as Figuras 61 e 62 para os 

compósitos). 

A Figura 63 apresenta os valores médios do torque corrigido obtido 

durante os estágios finais de processamento (8-10 min) para os polímeros puros, 
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blendas PHB/PBAT (25/75, 50/50, 75/25) e seus respectivos compósitos com 

10% e 20% mesocarpo e epicarpo de babaçu. 

 

a)   b) 

Figura 63. Comparação do torque corrigido durante o processamento no intervalo de 
tempo de 8-10 min para todos os polímeros, blendas e compósitos 
PHB/PBAT/mesocarpo (a) e epicarpo (b) de babaçu investigados. 

A variação do torque corrigido foi calculada usando a Equação (40) 

durante o mesmo intervalo de tempo. A “taxa de degradação” –RZ é mostrada 

na Figura 64 para todos os compósitos testados. 

 

 a)  b) 

Figura 64. A taxa de degradação Rz durante o processamento no intervalo de tempo de 
8-10 min para todos os polímeros, blendas e compósitos PHB/PBAT/mesocarpo (a) e 
epicarpo (b) de babaçu investigados. 
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Como o torque corrigido é proporcional à viscosidade durante a fusão, os 

resultados podem ser discutidos nesses termos. Os resultados mostraram que a 

viscosidade dos compósitos é sensível à composição da blenda (matriz). A 

presença de 10% de carga reduziu a viscosidade do fundido, em particular para 

compósitos com 50% ou mais de PHB na matriz. Com 20% de carga, houve um 

aumento moderado da viscosidade para compósitos com matriz rica em PBAT 

(mais de 50% de PBAT) e uma diminuição moderada para compósitos com 

matriz rica em PHB (50% ou mais PHB). 

A taxa de degradação nos últimos 2 minutos de processamento (mostrada 

no Apêndice I) não apresentou nenhum aumento pela adição de cargas, variando 

de aproximadamente 2% a 6% por minuto de processamento para blendas e 

compósitos. 

Essas descobertas foram inesperadas, pois esperava-se um aumento 

muito mais significativo da viscosidade pela adição de carga particulada à matriz 

polimérica. O aumento moderado observado pode ser explicado por uma grave 

degradação da matriz promovida pela carga. A taxa de degradação inexpressiva 

nos compósitos comparada com a blenda (matriz polimérica), indicou que a 

maior parte da degradação sofrida pelos sistemas ocorreu durante os estágios 

iniciais do processamento, deixando as cadeias poliméricas mais curtas e menos 

propensas à degradação adicional. 

Angelini et al (2016) investigou o sistema PHB com 30% de biomassa 

lignocelulósica obtidos por solução onde 3 g da carga foram dispersos em 35 ml 

de metanol sob agitação mecânica e, em seguida, 7 g de PHB foram 

adicionados. As dispersões resultantes foram mantidas sob agitação a 190 rpm 

durante 30 min. As misturas foram secas em estufa sob vácuo a 60ºC e foram 

caracterizados em reômetro de placas paralelas a 190 °C por 4000 s, a 10 rad s-

1, com um tamanho de gap entre placas de 1 mm. Os autores verificaram que, 

em todos os casos, a massa molar média ponderada diminuía com o tempo de 

processamento, chegando a 20% a 40% do valor original após 45 min. O módulo 

de armazenamento de PHB puro, medido a uma taxa de cisalhamento constante, 

diminuiu com o tempo, enquanto os compostos celulósicos e lignocelulósicos se 

recuperaram após uma perda inicial, o que foi atribuído à formação de uma fase 

co-contínua e percolada de carga no interior do polímero.  
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Para quantificar o efeito da carga na viscosidade dos compósitos, em uma 

primeira aproximação, um valor “teórico” do torque corrigido Z*theo foi calculado 

com base no torque da matriz pura Z*0 e na fração volumétrica da carga ϕ, usando 

o modelo simples de Maron-Pierce para compósitos particulados de (Shenoy, 

1999): 

 

2

* *

0 1theo

m

Z Z






 
  

 
 (55) 

onde m é o nível máximo de carga para manter o fluxo de fundido preenchido 

(limite de percolação), tomado como 0,6 (60%) – valor este arbitrário, mas 

razoável. Todos os torques são considerados médios durante o estágio final de 

processamento, e as frações volumétricas foram calculadas usando a densidade 

da blenda de 1,25 g/cm3 (Yamamoto, 1999; Signori, 2009) e as densidades 

verdadeiras da carga empregada neste trabalho, cuidadosamente medidas por 

picnometria de hexano: 1,11 g/cm3 e 0,55 g/cm3 para mesocarpo e epicarpo de 

babaçu, respectivamente. 

Um fator de degradação fD é definido como a relação entre o torque 

corrigido "teórico" Z*theo e o valor experimentalmente observado Z*exp para a 

mesma composição de matriz e tipo e teor de carga: 

 
*

*

theo
D

exp

Z
f

Z
  (55) 

fD é uma medida do efeito da carga no incremento da degradação da matriz 

(acima do que a matriz degrada na ausência de carga). 

A Figura 65 apresenta o fator de degradação para todos os compósitos 

testados. 
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Figura 65. Fator de degradação para todos os compósitos PHB/PBAT epicarpo e 
mesocarpo testados. 

As observações são muito claras: as cargas aumentaram fortemente a 

degradação da matriz, o epicarpo mais do que o mesocarpo, e o teor 20% muito 

mais do que o de 10% para o tipo de carga em questão. 
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4.3 Caracterização morfológica  

Nesta seção são apresentadas as micrografias obtidas por meio do 

microscópio óptico e por microscópio eletrônico de varredura. 

4.3.1 Microscopia óptica 

A Figura 66 apresenta micrografias de baixa ampliação (4) de filmes 

prensados (0,2mm de espessura) para amostras de compósitos com 20% de 

carga (mesocarpo e epicarpo de babaçu) dispersos em matrizes de PHB/PBAT 

(25, 50, 75% de PBAT). 

 (a)    (b) 

 (c)     (d) 
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 (e)    (f) 

Figura 66. Micrografias de compósitos PHB/25%PBAT com 20% de babaçu - mesocarpo 
(a) e epicarpo (b) PHB/50%PBAT com 20% de babaçu - mesocarpo (c) e epicarpo (d), 
e PHB/75%PBAT com 20% de babaçu: mesocarpo (e) e epicarpo (f). 

As imagens mostram distribuição uniforme do reforço na matriz em todos 

os casos, sem aglomerados. A Figura 67 mostra o histograma do tamanho de 

partículas obtido pela análise de uma micrografia ótica (500), onde 134 

partículas individuais, variando em diâmetro equivalente de 4,2 a 17,5 μm foram 

identificadas pelo software. Neste caso particular, o diâmetro equivalente médio 

das partículas foi estimado em 7,7 μm, enquanto os diâmetros equivalentes 

baseados na área superficial e volume de partículas foram 10,3 e 11,8 μm, 

respectivamente; 80% das partículas da carga tinham diâmetros equivalentes 

entre 4,5 e 9,5 μm. 

 

Figura 67. Distribuição do tamanho da partícula para compósitos 20% de mesocarpo 
com a blenda PHB/75%PBAT como matriz. 
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A média numérica ( D ), o volume médio ( VD ) e o diâmetro médio das 

partículas da superfície ( SD ) foram estimados para todas as composições 

testadas, a tabela com todos os valores está no Apêndice I.  

Um dos parâmetros mais interessantes é o diâmetro equivalente médio 

da média volumétrica, definido pela Eq. (42). A Figura 68 mostra os valores 

obtidos para 10% e 20% de compósitos de epicarpo com diferentes blendas de 

PHB/PBAT como matrizes. 

 

Figura 68. Diâmetro volumétrico médio de partículas de compósitos com 10% e 20% de 
epicarpo com diferentes blendas de PHB/PBAT como matrizes. 

O tamanho de partícula neste caso é significativamente afetado pelo teor 

de carga e pela composição da matriz. Um maior desgaste de partícula-partícula 

em dispersões mais concentradas e maior viscosidade em misturas ricas em 

PBAT pode explicar as tendências observadas. No entanto, evitaram-se 

generalizações baseadas no número limitado de imagens estudadas. 

4.3.2 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

As Figuras 69 e 70 apresentam as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura das blendas e compósitos estudados neste trabalho. 
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(a)  (b) 

(c) (d) 

 (e) 

Figura 69. Micrografias de MEV dos polímeros puros PBAT (a) e PHB (b) e das blendas 
com PHB/25%PBAT (c), PHB/75%PBAT (d) PHB/50%PBAT (e). 

As micrografias das blendas na Figura 69 destacam a imiscibilidade das 

blendas investigadas. Pode ser visto que o PBAT em menor concentração está 

disperso no PHB formando partículas arredondadas. Uma microestrutura similar 
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das misturas PBAT/PHBV foi observada por Javadi et al.(2010) e Bittmann et 

al.(2014). 

Vidhate et. al (2011) também mostrou imagens de MEV das amostras da 

blenda de PHBV/PBAT (o teor de hidroxivalerato (HV) no PHBV utilizado é de 

3%) e observaram a fase dispersa de PBAT em composições ricas em PHBV e 

vice-versa. O tamanho do domínio da fase dispersa aumentou com o aumento 

da sua concentração. Segundo os autores uma morfologia co-contínua foi 

observada na concentração de 50%PHBV/50%PBAT, também observada na 

Figura 69e.  

A Figura 69c mostra a presença de uma grande quantidade de partículas 

isométricas lisas de tamanho submicrométrico (0,2 a 0,7 μm de diâmetro), com 

algumas maiores - talvez compostas - e ligeiramente alongadas (2 a 10 μm de 

diâmetro). A adesão entre matriz e partículas parece ser muito limitada. A Figura 

69d mostra uma microestrutura semelhante, com menos partículas e uma 

adesão matriz-partícula melhor. 

 

(a)   (b) 
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 (c)  (d) 

Figura 70. Micrografias de MEV dos compósitos com 20% de mesocarpo tendo como 
matriz PHB/ 25%PBAT (a) e PHB/75%PBAT (b); e dos compósitos com 20% de 
epicarpo tendo como blendas PHB/25%PBAT (c) e PHB/75%PBAT (d) ampliadas a 
500x. 

Na Figura 70a, referente a compósitos de mesocarpo com uma matriz rica 

em PHB, observou-se partículas globulares com tamanho médio de 50µm e e 

orifícios na faixa de tamanho de 2 a 10 μm. A adesão entre matriz e partículas 

foi fraca. Já na Figura 70b, referente a compósitos de mesocarpo em uma matriz 

rica em PBAT, observou-se morfologias similares, mas neste caso a adesão das 

partículas na matriz parece ser significativamente melhor. As imagens dos 

compósitos com o epicarpo (Figura 70c-d) são dominadas pelo que parecem ser 

“galhos quebrados”, com uma grande quantidade de fibras cilíndricas e lisas de 

cerca de 10 μm de diâmetro surgindo da superfície. A adesão foi fraca, embora 

pareça ser ligeiramente melhor com a matriz rica em PBAT do que com a matriz 

rica em PHB. 
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5. CONCLUSÕES 

Algumas características dos processos de fusão e cristalização dos 

sistemas estudados podem ser destacadas: 

 O PHB, o PBAT e a blenda PHB/PBAT cristalizaram a partir do fundido em 

temperaturas muito próximas. No DSC a cristalização da blenda é visualizada 

como um pico único. Porém, as estruturas dos picos de cristalização do PHB 

e do PBAT são bastante diferentes, especialmente em baixas e moderadas 

taxas de resfriamento (pico simples e simétrico no PBAT, pico complexo e 

irregular no PHB); o pico de cristalização da blenda reflete essas diferenças. 

 A taxa de cristalização a partir do fundido dependeu da taxa de resfriamento, 

mas é virtualmente independente da composição (PHB, PBAT, blenda). 

 O PBAT cristalizou completamente a partir do fundido em todas as taxas 

estudadas; e observou cristalização a frio do PHB durante o reaquecimento. 

A cristalização do PHB a partir do fundido foi incompleta, mesmo em 

moderadas taxas de resfriamento, e se completa durante o reaquecimento 

na forma de um pico simples de cristalização a frio. Na blenda, um 

comportamento similar ao do PHB foi verificado, sugerindo que seus 

componentes da blenda cristalizaram separadamente, cada um de acordo 

com as características observadas para componente puro. 

 O PHB cristalizou (parcialmente) a partir do fundido a taxas de resfriamento 

iguais ou menores que 24°C/min; o PBAT e a blenda cristalizaram a taxas de 

resfriamento iguais ou menores que 48°C/min; na máxima taxa testada 

(64°C/min), o PBAT e blenda cristalizaram isotermicamente a 25°C (mínima 

temperatura testada); 

 As frações cristalinas do PHB e do PBAT foram bem diferentes (45-50% e 5-

10%, respectivamente) e fundiram a temperaturas bastante diferentes (170°C 

e 120°C, respectivamente) exibindo picos de diferente estrutura (duplos no 

PHB, simples e rasos no PBAT). Estas características foram vitualmente 

independentes da taxa de aquecimento, mas foram as mesmas para os 

componentes puros e para os componentes na blenda. 

Em relação à modelagem do processo de cristalização a partir do fundido 

utilizando os procedimentos “clássicos” (Pseudo-Avrami, Ozawa, Mo) observou-
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se que cada modelo apresentou características que o recomendaram para 

alguns materiais, aplicações e intervalos de validade (Ozawa para PHB, Mo para 

PBAT), sendo inadequados para representar a evolução da cristalinidade relativa 

no tempo em outras circunstâncias. 

A degradação durante o processamento em misturador interno de 

laboratório foi investigada por reometria de torque a partir das curvas de torque 

das blendas PHB/PBAT e seus compósitos com dois tipos de cargas e pode-se 

concluir que: 

 O PHB é muito mais sensível à degradação incipiente (perda de massa 

molar) do que o PBAT. A combinação de PHB com PBAT proporciona uma 

proteção limitada - embora significativa - contra a degradação excessiva do 

PHB, mesmo que a compatibilidade dos dois polímeros seja fraca.  

 A adição das fibras de babaçu resultou em uma degradação severa durante 

o processamento nos estágios iniciais do processo de mistura. O epicarpo, 

causou mais degradação do que o mesocarpo e o teor 20% muito mais do 

que 10%. 

 Em relação às misturas de poliésteres biodegradáveis termicamente 

instáveis, os resultados indicaram que a sua estabilidade durante o 

processamento por ser melhorada moderadamente com a incorporação de 

um polímero mais estável termicamente e que a incorporação de cargas 

vegetais acelerara sua degradação durante o processamento. Os resultados 

deste trabalho podem afetar a decisão de compor estes polímeros com 

cargas naturais e baratas para melhorar propriedades ou reduzir custos. 

As análises morfológicas revelaram uma boa dispersão da carga, com 

pequenos sinais de aglomeração, especialmente para o compósito com 20% de 

epicarpo. Revelaram ainda uma fraca adesão na interface carga/matriz para a 

maioria dos compósitos, exceto misturas ricas em PHB em compósitos com 

epicarpo.  

Portanto, concluiu-se que os compósitos de PHB/PBAT e babaçu podem 

ser utilizados em produtos para aplicações de vida útil de curto prazo, 

biodegradáveis e de baixo custo.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas sugestões para dar continuidade à pesquisa do presente 

trabalho:  

 Processar os compósitos em extrusora de dupla rosca, onde o tempo de 

residência é menor e o grau de mistura é significativamente maior, e 

caracterizar o produto obtido comparando com o material processado no 

misturador interno;  

 Estudar o processo de absorção de água e sua dependência com o tipo e 

teor de carga;  

 Avaliar a resistência dos compósitos ao impacto, característica de 

desempenho mecânico importante em várias aplicações;  

 Estudar o efeito do envelhecimento térmico acelerado sobre as propriedades 

em geral;  

 Estudar o efeito da incorporação das cargas na biodegradação da matriz.  
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Análise dos resultados brutos de DSC e determinação do ponto inicial e 

final de cada evento de mudança de fase observado 

 

Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 2°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 5,14 146 

C1 104,9  76,5  

C2 --- Não visualizado 

F2 140,0  175,0 Pico duplo 

PBAT 5,59 114 

C1 108,5  77,6 Pico duplo 

C2 --- Não visualizado 

F2 98,0  145,0  

PHB-PBAT 6,51 

141,8 
C1 110,5  63,5 Pico c/ombro 

C2 --- Não visualizado 

114 
F2 

96,8  141,0  

146 151,4  175,3 Pico duplo 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 4°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 5,33 146 

C1 104,0  47,5  

C2 --- Não visualizado 

F2 135,5  176,5 Pico duplo 

PBAT 7,27 114 

C1 104,3  69,8 Pico duplo 

C2 --- Não visualizado 

F2 92,3  151,0  

PHB-PBAT 6,12 

142,7 
C1 107,5  37,0 Pico c/ombro 

C2 34,0  50,5  

114 
F2 

96,0  138,4  

146 142,2  175,8 Pico duplo 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 6°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,0 146 

C1 103,5  27,8  

C2 37,0  58,0  

F2 133,9  176,8 Pico c/ombro 

PBAT 6,4 114 

C1 98,5  66,8  

C2 --- Não visualizado 

F2 91,0  143,7  

PHB-PBAT 5,8 

143 
C1 107,8  27,8 Pico duplo 

C2 35,5  49,5  

114 
F2 

96,5  135,5  

146 143,2  175,4 Pico duplo 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 8°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 5,54 146 

C1 108,1  46,5 Pico c/ombro 

C2 --- Não visualizado 

F2 136,8  177,2 Pico duplo 

PBAT 5,94 114 

C1 93,1  64,5  

C2 --- Não visualizado 

F2 84,2  144,5  

PHB-PBAT 5,16 

136,8 
C1 94,5  64,5  

C2 38,3  59,2  

114 
F2 

105,0  139,0  

146 142,0  176,0 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 12°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,4 146 

C1 89,5  36,0  

C2 42,8  68,6  

F2 91,0  178,5 Pico c/ombro 

PBAT 5,5 114 

C1 92,0  56,0  

C2 --- Não visualizado 

F2 83,0  148,5  

PHB-PBAT 6,9 

142,3 
C1 92,0  56,0  

C2 36,6  58,4  

114 
F2 

93,0  136,0  

146 139,0  177,5 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 16°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 5,41 146 

C1 104,6  39,0  

C2 40,6  69,6  

F2 93,8  179,5 Pico c/ombro 

PBAT 6,05 114 

C1 91,3  53,6  

C2 --- Não visualizado 

F2 82,4  147,8  

PHB-PBAT 6,05 

142,6 
C1 94,8  50,6  

C2 35,0  63,5  

114 
F2 

82,4  147,8  

146 189,8  176,7 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 24°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,5 146 

C1 89,2  31,1  

C2 46,1  70,4  

F2 97,2  183,9 Pico c/ombro 

PBAT 6,0 114 

C1 87,8  39,6  

C2 --- Não visualizado 

F2 82,0  145,0  

PHB-PBAT 6,1 

142,6 
C1 89,0  40,0  

C2 44,4  70,4  

114 
F2 

93,5  135,1  

146 140,0  181,0 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 32°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,09 146 

C1 --- Não visualizado 

C2 48,5  99,5  

F2 126,5  182,5 Pico c/ombro 

PBAT 5,60 114 

C1 79,0  39,0  

C2 --- Não visualizado 

F2 80,5  145,5  

PHB-PBAT 5,08 

143,4 
C1 70,0  40,5  

C2 41,5  72,5  

114 
F2 

100,0  131,5  

146 136,5  179,5 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 48°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,16 146 

C1 --- Não visualizado 

C2 49,7  89,0  

F2 114,5  182,3 Pico c/ombro 

PBAT 5,33 114 

C1 54,5  25,2 Ponto final nominal 

C2 --- Não visualizado 

F2 81,0  151,0  

PHB-PBAT 6,13 

143,3 
C1 50,5  25,2 Ponto final nominal 

C2 94,0  130,5  

114 
F2 

94,0  130,5  

146 134,5  180,0 Pico c/ombro 
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Taxa de resfriamento/reaquecimento   = 64°C/min: 

 

 

Amostra mS (mg) H°m (J/g) Evento T1  T2 (°C) Observações 

PHB 6,44 146 

C1 --- Isotérmico @ 25°C 

C2 53,0  104,0  

F2 126,6  187,2 Pico c/ombro 

PBAT 5,97 114 

C1 --- Isotérmico @ 25°C 

C2 --- Não visualizado 

F2 82,0  153,0  

PHB-PBAT 5,94 

143,5 
C1 --- Isotérmico @ 25°C 

C2 43,0  85,5  

114 
F2 

100,0  135,0  

146 138,0  186,5 Pico c/ombro 
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Tabela A1. PHB: cristalização a partir do fundido (C1) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp ½ cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min) (min-1) (J/g) (%) 

2 103,6 90,0 78,4 25,1 89,2 6,82 0,169 0,117 67,4 46,2 

4 101,2 78,3 51,2 49,9 79,8 5,73 0,202 0,131 60,1 41,2 

6 99,6 66,1 31,4 68,3 64,8 5,59 0,216 0,135 35,2 24,1 

8 105,7 80,9 50,4 55,4 78,8 3,11 0,337 0,227 58,7 40,2 

12 87,7 61,8 37,7 50,0 62,2 2,16 0,470 0,331 10,0 6,9 

16 100,2 66,2 40,7 59,5 64,9 2,12 0,520 0,376 8,6 5,9 

24 88,0 58,3 32,6 55,5 53,8 1,24 1,433 0,544 10,8 7,4 

32 

(evento não observado) 48 

64 

 

Tabela A2. PHB: cristalização a frio (C2) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp ½ cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min) (min-1) (J/g) (%) 

2 

(evento não observado) 

4 

6 38,1 48,8 54,4 18,3 49,6 1,77 0,853 0,547 15,2 10,4 

8 (evento não observado) 

12 44,3 57,3 66,8 22,5 58,1 1,07 1,390 0,896 29,1 19,9 

16 43,8 57,6 67,7 23,9 58,4 0,85 1,802 1,159 33,3 22,8 

24 52,1 62,6 69,5 17,3 63,4 0,43 2,798 1,920 32,2 22,0 

32 51,2 69,4 96,4 45,2 69,7 0,56 2,392 1,289 48,6 33,3 

48 55,0 72,5 86,0 30,9 73,4 0,36 3,506 2,362 36,8 25,2 

64 58,3 80,5 101,2 42,9 80,9 0,34 3,382 2,270 43,9 30,1 
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Tabela A3. PHB: fusão (F2) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min-1) (J/g) (%) 

2 148,3 169,6 173,7 25,4 
160,2 

170,8 

0,066 

0,323 
0,121 64,2 44,0 

4 138,6 170,0 175,4 36,8 
161,2 

172,5 

0,103 

0,524 
0,183 76,4 52,3 

6 137,0 168,4 175,4 38,4 170,8 0,618 0,261 79,2 54,2 

8 139,3 167,8 175,3 36,1 
160,6 

171,1 

0,315 

0,836 
0,341 73,7 50,4 

12 97,0 166,6 176,5 79,6 170,5 0,970 0,250 82,3 56,4 

16 99,4 165,6 176,9 77,5 170,0 1,202 0,371 83,7 57,4 

24 102,4 165,5 180,8 78,4 169,9 1,417 0,499 80,7 55,3 

32 128,1 164,6 180,2 52,1 168,1 1,737 0,947 69,5 47,6 

48 117,3 162,0 180,3 62,9 166,7 2,331 1,223 70,0 48,0 

64 127,8 163,1 183,7 55,9 166,9 3,100 1,724 67,8 46,4 



193 
 

Tabela A4. PBAT: cristalização a partir do fundido (C1) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp ½ cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min) (min-1) (J/g) (%) 

2 105,7 91,6 80,2 25,5 
89,5 

81,3 
7,05 

0,105 

0,111 
0,119 11,8 10,4 

4 102,2 86,0 71,8 30,4 
85.7 

67,7 
4,05 

0,089 

0,135 
0,214 13,2 11,6 

6 96,4 80,8 68,7 27,7 79,8 2,61 0,546 0,357 14,6 12,8 

8 91,4 76,3 65,9 25,4 75,1 1,89 0,733 0,489 14,9 13,1 

12 89,6 72,4 58,5 31,1 71,1 1,44 1,008 0,654 16,6 14,6 

16 88,3 71,4 55,8 32,5 70,4 1,06 1,278 0,839 15,8 13,9 

24 85,7 62,4 41,6 44,2 61,8 0,97 1,555 0,868 25,1 22,0 

32 75,9 59,2 45,7 30,2 58,4 0,52 2,263 1,544 15,7 13,8 

48 53,2 37,6 27,2 26,1 36,1 0,33 3,344 2,472 5,77 5,1 

64 (cristalização isotérmica @ 25°C) 

 

Tabela A5. PBAT: fusão (F2) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min-1) (J/g) (%) 

2 100,4 123,1 140,0 39,6 125,7 0,093 0,065 7,2 6,3 

4 94,4 121,6 146,4 52,0 124,2 0,166 0,113 9,3 8,2 

6 92,8 120,7 141,6 48,9 123,2 0,245 0,167 10.0 8,8 

8 86,9 118,5 141,6 54,8 121,2 0,301 0,204 11,6 10,2 

12 86,2 118,7 144,1 58,0 121,3 0,439 0,298 12,4 10,9 

16 85,7 118,5 143,3 57,6 121,5 0,588 0,395 11,8 10,4 

24 83,8 117,6 142,0 58,2 120,7 0,837 0,573 13,7 12,0 

32 82,6 117,0 142,3 59,7 120,0 1,097 0,742 13,0 11,4 

48 84,4 119,6 146,8 62,4 122,4 1,594 1,090 14,1 12,4 

64 85,2 121,1 149,1 63,9 123,8 2,112 1,430 11,4 10,0 
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Tabela A6. PHB/PBAT: cristalização a partir do fundido (C1) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp ½ cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min) (min-1) (J/g) (%) 

2 108,1 86,3 66,8 41,3 
89,5 

81,3 
10,90 

0,105 

0,111 
0,075 36,9 26,0 

4 103,0 70,5 39,4 63,6 
85,7 

67,7 
8,14 

0,089 

0,133 
0,086 34,4 24,1 

6 102,7 75,2 32,1 70,6 
80,4 

71,3 
4,59 

0,238 

0,158 
0,132 31,3 21,9 

8 92,8 77,1 65,6 27,2 76,1 1,96 0,681 0,446 9,1 6,6 

12 89,1 73,9 61,5 27,5 73,0 1,27 1,020 0,684 7,1 5,0 

16 90,4 67,6 52,4 38,0 66,1 1,42 1,203 0,751 10,2 7,1 

24 87,4 63,7 41,7 45,7 63,4 0,99 1,263 0,746 14,0 9,8 

32 69,8 55,9 42,5 27,3 55,1 0,43 2,362 1,668 6,4 4,5 

48 49,9 36,0 27,0 22,9 34,2 0,29 3,726 2,768 1,8 1,2 

64 (cristalização isotérmica @ 25°C) 
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Tabela A7. PHB/PBAT: cristalização a frio (C2) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp ½ cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min) (min-1) (J/g) (%) 

2 (evento não observado) 

4 34,6 42,4 49,4 14,8 42,9 1,70 0,690 0,449 2,4 1,7 

6 35,8 41,8 48,2 12,4 42,1 1,01 1,041 0,722 3,9 2,7 

8 39,4 49,0 57,8 18,4 49,4 1,21 1,093 0,714 8,7 6,3 

12 36,3 49,4 57,2 18,9 49,9 0,92 1,667 1,072 18,9 13,3 

16 37,0 50,1 61,4 24,5 50,6 0,81 1,859 1,177 16,2 11,3 

24 45,9 57,8 68,5 22,5 58,2 0,49 2,708 1,763 21,2 14,9 

32 43,3 57,4 70,4 27,0 57,9 0,43 3,080 2,006 20,4 14,3 

48 41,8 58,4 72,1 30,3 59,1 0,34 4,011 2,607 20,0 14,0 

64 45,9 64,6 83,1 37,1 65,0 0,29 4,389 2,793 20,5 14,3 
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Tabela A8. PHB/PBAT: fusão (F2) 

 T0,1% T50% T99,9% T Tp cmax c5-95% H X 

(°C/min) (°C) (min1) (J/g) (%) 

2 

PBAT 98,1 123,3 139,8 41,7 126,5 0,092 0,063 7,5 6,6 

PHB 152,9 170,1 174,6 21,7 
160,5 

171,4 

0,041 

0,320 
0,132 64,6 44,3 

4 

PBAT 97,5 121,9 137,5 40,0 124,6 0,185 0,130 7,3 6,4 

PHB 145,2 169,3 174,7 29,5 
152,2 

171,2 

0,017 

0,512 
0,223 81,8 56,1 

6 

PBAT 97,6 120,0 134,8 37,2 122,0 0,294 0,206 3,1 2,7 

PHB 145,4 168,1 174,1 28,7 
159,8 

170,3 

0,152 

0,728 
0,322 37,4 25,6 

8 

PBAT 105,7 122,1 137,8 32,1 122,3 0,427 0,323 6,0 5,3 

PHB 144,1 168,2 174,5 29,9 170,4 0,963 0,430 58,5 40,1 

12 

PBAT 94,3 119,1 135,1 40,8 121,6 0,560 0,386 7,27 6,4 

PHB 142,0 167,2 175,5 32,5 169,6 1,175 0,559 71,8 49,2 

16 

PBAT 92,6 117,0 133,7 41,2 118,6 0,708 0,503 8,5 7,4 

PHB 141,6 165,9 174,7 33,1 168,4 1,550 0,750 61,4 42,0 

24 

PBAT 95,0 118,8 134,3 39,2 120,7 1,113 0,817 6,55 5,7 

PHB 142,4 167,1 178,3 35,8 169,9 2,116 1,059 69,5 47,6 

32 

PBAT 100,2 117,0 130,6 30,5 118,4 1,686 1,319 4,6 4,0 

PHB 139,2 164,6 177,4 38,2 167,7 2,228 1,273 65,5 44,8 

48 

PBAT 95,4 116,6 129,6 34,2 117,4 2,494 1,875 4,3 3,8 

PHB 137,1 162,5 177,1 40,0 166,1 3,120 1,863 62,4 42,8 

64 

PBAT 100,0 118,6 133,2 33,3 119,3 3,420 2,587 3,8 3,3 

PHB 139,3 164,2 181,3 42,0 167,6 3,404 2,302 56,9 39,0 
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Tabela A9. PBAT/PHB blendas: parâmetros de processamento 

Composição 
T  *Z  * /dZ dt  ZR  

(°C) (Nm) (Nm/min) (min1) 

PBAT * 
170.6 ± 0.3 25.58 ± 0.27 0.230 ± 0.030 0.009 ± 0.001 

172.2 ± 0.4 31.34 ± 0.39 0.470 ± 0.044 0.015 ± 0.002 

PBAT/10%PHB 168.8 ± 0.5 24.97 ± 0.22 0.329 ± 0.017 0.013 ± 0.001 

PBAT/25%PHB 167.5 ± 0.4 19.29 ± 0.37 0.585 ± 0.024 0.030 ± 0.002 

PBAT/50%PHB 167.8 ± 0.4 20.35 ± 0.91 1.541 ± 0.015 0.076 ± 0.004 

PBAT/75%PHB* 
170.7 ± 0.2 21.60 ± 0.97 1.653 ± 0.011 0.077 ± 0.004 

173.2 ± 0.2 22.19 ± 1.25 2.124 ± 0.019 0.096 ± 0.006 

PBAT/90%PHB* 
173.2 ± 0.8 29.80 ± 1.46 2.473 ± 0.032 0.083 ± 0.005 

165.9 ± 0.2 15.22 ± 0.87 1.419 ± 0,041 0.093 ± 0,008 

PHB* 
172.3 ± 0.3 22.29 ± 1.67 2.818 ± 0.042 0.126 ± 0.011 

171.5 ± 0.1 20.21 ± 1.62 2.781 ± 0.016 0.138 ± 0.012 

*testes duplicados 

Tabela A10. Compósitos PBAT/PHB/ mesocarpo: parâmetros de processamento 

Carga  
Mesocarpo 

(%) 
Matriz 

T  
*Z  * /dZ dt  ZR  

(°C) (Nm) (Nm/min) (min1) 

10 

PBAT 171.2 ± 0.3 25.75 ± 0.48 0.729 ± 0.034 0.028 ± 0.002 

PBAT/25%PHB 168.0 ± 0.2 19.48 ± 0.37 0.327 ± 0.049 0.017 ± 0.003 

PBAT/50%PHB 165.6 ± 0.3 13.67 ± 0.24 0.388 ± 0.012 0.028 ± 0.001 

PBAT/75%PHB* 
164.8 ± 0.2 10.64 ± 0.36 0.529 ± 0.045 0.050 ± 0.006 

165.1 ± 0.1 12.78 ± 0.61 0.951 ± 0.038 0.074 ± 0.007 

PHB 165.7 ± 0.0 7.87 ± 0.41 0.683 ± 0.014 0.087 ± 0.006 

20 

PBAT 171.5 ± 0.5 33.82 ± 0.31 0.420 ± 0.029 0.012 ± 0.001 

PBAT/25%PHB 168.4 ± 0.5 23.96 ± 0.29 0.373 ± 0.030 0.016 ± 0.001 

PBAT/50%PHB* 
165.5 ± 0.5 16.19 ± 0.31 0.313 ± 0.039 0.019 ± 0.003 

166.8 ± 0.3 16.47 ± 0.45 0.736 ± 0.017 0.045 ± 0.007 

PBAT/75%PHB* 
164.9 ± 0.1 12.42 ± 0.34 0.305 ± 0.027 0.025 ± 0.003 

166.3 ± 0.3 14.49 ± 0.44 0.723 ± 0.014 0.050 ± 0.002 

PHB 165.3 ± 0.1 9.62 ± 0.29 0.409 ± 0.025 0.043 ± 0.004 

*testes duplicados 
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Tabela A11. Compósitos PBAT/PHB/ epicarpo: parâmetros de processamento 

Carga:  
Epicarpo 

(%) 
Matriz 

T  *Z  * /dZ dt  ZR  

(°C) (Nm) (Nm/min) (min1) 

10 

PBAT 166.7±0.1 19.97±0.02 0.230±0.033 0.012±0.001 

PBAT/25%PHB 166.2±0.1 14.58±0.02 0.347±0.021 0.024±0.001 

PBAT/50%PHB 164.9±0.1 11.71±0.02 0.358±0.015 0.031±0.001 

PBAT/75%PHB 165.4±0.1 13.60±0.03 0.461±0.018 0.034±0.001 

PHB 165.6±0.1 14.91±0.05 0.979±0.023 0.066±0.002 

20 

PBAT 173.9 ± 0.1 36.28±0.06 0.829±0.061 0.023±0.001 

PBAT/25%PHB 168.5 ±0.1 23.25±0.05 0.656±0.051 0.029±0.002 

PBAT/50%PHB 166.3±0.1 17.83±0.05 0.919±0.032 0.052±0.002 

PBAT/75%PHB  165.8±0.1 16.79±0.05 0.896±0.024 0.053±0.002 

PHB 165.5±0.1 14.87±0.04 0.765±0.024 0.051±0.002 
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Tabela A12. Parâmetros dos compósitos por análise das imagens de MO. 

Matriz Carga D  (m)
 VD  (m) 

SD (m) 

PBAT/75% PHB 10% Epi 5.9 6.8 7.6 

PBAT/75% PHB 20% Epi 10.4 11.4 12.0 

PBAT/75% PHB 20% Meso 8.8 9.2 9.4 

PBAT/50% PHB 20% Epi 8.8 11.6 14.0 

PBAT/50% PHB 20% Meso 2.8 0.1 3.7 

PBAT/25% PHB 10% Epi 6.0 8,6 10.1 

PBAT/25% PHB 20% Epi 7.1 14.1 19.4 

PBAT/25% PHB 20% Meso 7.7 10.3 11.8 
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