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Resumo: Foram investigados os sistemas híbridos de PHB e compostos a base de zircônio com 0,01%  

de ZrO2 e Zr(OH)4 . Os sistemas foram obtidos em solução e caracterizados por TGA, RMN-DT e 

FTIR). O PHB apresenta as temperaturas de fusão e degradação muito próximas e a adição dos 

compostos a base de zircônio apresentaram uma melhora na estabilidade térmica do material obtido. 

Os resultados obtidos através do RMN e FTIR indicam a ocorrência de uma interação química entre o 

PHB e o Zr(OH)4 devido ao aumento na rigidez do sistema e deslocamentos das bandas, 

respectivamente, e física com o ZrO2. O TGA exibiu um aumento na estabilidade térmica para os 

compostos a base de zircônio, sendo ligeiramente superior para o sistema Zr(OH)4. 

Palavras-chave: Poli(3-hidroxibutirato) (PHB), óxido de zircônio, hidróxido de zircônio, híbridos, 

estabilidade térmica. 

 

Abstract: Hybrid systems of PHB and zirconium compounds with 0.01% ZrO2 and Zr(OH)4 were 

investigated. The systems were obtained in solution and characterized by TGA, NMR-DT and FTIR. 

PHB shows very close melting and degradation temperatures and the addition of the zirconium-based 

compounds showed an improvement in the thermal stability of the obtained material. The results 

obtained through NMR and FTIR indicate the occurrence of a chemical interaction between PHB and 

Zr (OH) 4 due to the increase in system rigidity and band displacements, respectively, and physical with 

ZrO2. The TGA exhibited an increase in thermal stability for the zirconium-based compounds, being 

slightly higher for the Zr (OH)4 system. 

Keywords: Poly (3-hydroxybutyrate) (PHB), zirconium oxide, zirconium hydroxide, hybrids, thermal 

stability. 

          

1. Introdução 

 Os polímeros sintéticos a base de petróleo, têm sido utilizados desde a década de 1940 com 

significativo aumento ao longo dos últimos anos por apresentar vantagens sobre os materiais 

tradicionais no que se refere a versatilidade, leveza, robustez, durabilidade e resistência a degradação. 
Apesar destes polímeros buscarem melhoraria na qualidade de vida e conforto e apresentarem grandes 

avanços na síntese, produção e processamento, as indústrias ainda enfrentam grandes problemas 

relacionados a dependência de recursos não renováveis e o destino final destes produtos [1,2].  

 Os polímeros biocompatíveis e biodegradáveis aparecem como alternativa bastante atrativa para 

substituir os plásticos obtidos a partir de recursos fósseis que possuem como desafio principal manter 

as mesmas características físico-químicas dos polímeros tradicionais e ao mesmo tempo tornarem-se 

biodegradáveis e biocompatíveis [3 ]. 

 O Poli(3-hidroxibutirato) (PHB) é o poliéster termoplástico mais comum da classe dos  
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polihidroxialcanoatos (PHA), sendo produzido e acumulado a partir de um grande número de bactérias 

por ação da fermentação microbiana. Apresenta elevado grau de cristalinidade, no entanto, possui seu 

processamento dificultado devido à proximidade entre as temperaturas de fusão e degradação térmica 

[5-6]. 

 Os materiais híbridos orgânico/inorgânico apresentam melhoria de propriedades, tais como: 

resistência mecânica, estabilidade química e térmica, quando comparados com os polímeros puros [7]. 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar a estabilidade térmica do PHB com e sem 

compostos à base de zircônio visando  aumentar sua  janela de processamento para futura aplicação em 

embalagens. 

 

2 .Experimental 

 Para o presente estudo foram preparados sistemas em solução 5% m/v de poli(3-hidroxibutirato) 

(PHB), fornecido pela Biocycle, em clorofórmio, sendo um para controle e dois contendo a 

nanopartícula de óxido de zircônio e hidróxido de zircônio na proporção de 0,01% fornecidos pela 

Sigma-AldrichChemistry. 

 As cargas foram dispersas utilizando ultrassom de ponta com  99% de potência de 500 w  e um 

pulso a cada 3 segundos. Após essa etapa foi adicionado à suspensão de nanopartículas ao polímero a 

ser solubilizado. Os sistemas foram mantidos fechados e em descanso por 24 horas para o inchamento 

do polímero. Concluído este período, os sistemas foram colocados em banho com agitação a uma 

temperatura média de 50ºC por aproximadamente 30 minutos e, depois de resfriados a temperatura 

ambiente, foram vertidos nas placas de Petri para a evaporação do solvente, a temperatura ambiente, e 

obtenção dos filmes. 

 Os filmes obtidos foram caracterizados através das técnicas de análise termogravimétrica 

(TGA), ressonância magnética nuclear (RMN) no domínio e espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). 

 

3. Resultados e discussão 

 Observando as curvas termogravimétricas (Fig.1) e suas derivadas (Fig.2) pode-se determinar 

que o PHB e seus sistemas híbridos apresentam apenas um evento de degradação, na qual ocorre cisão 

aleatória das cadeias por cis eliminação, originando como produtos o ácido crotônico e oligômeros a 

partir desse ácido. 

  Figura 1 -TGA  de PHB puro e híbridos de zircônio .                     Figura 2 - DTGA de PHB puro e híbridos de zircônio. 
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 O melhor comportamento exibido pelo hidróxido de zircônio pode dar-se devido à boa interação 

deste com a matriz de PHB em relação ao conferido pelo óxido. As hidroxilas presentes no hidróxido 

de zircônio IV, neste caso, podem interagir por meio de ligações de hidrogênio, que apresenta alta 

energia, com as carbonilas do PHB podendo este efeito ter contribuído para o resultado observado que 

é bastante promissor por elevar a estabilidade térmica dos sistemas, porém, para a avaliação da janela 

de processabilidade ainda se faz necessária à investigação por calorimetria diferencial de varredura 

(DSC). 

 A análise de FTIR mostrou que o PHB puro apresenta aspecto similar aos obtidos para o PHB 

na literatura com as  bandas correspondentes  as ligações químicas dos grupamentos presentes no  

polímero.  A Figura 3 mostra que o PHB puro e o PHB com ZrO2 possuem o mesmo perfil, não 

apresentando alteração de posição ou formas das bandas. Tal resultado indica   a possível ocorrência de 

uma interação predominantemente física.  O PHB com Zr(OH)4 apresentou deslocamento e alteração 

da banda em 1780 cm-1 referente a carbonila e uma modificação na banda entre 2800cm-1 e 2900 cm-1 ( 

Fig.4) indicando que ocorre uma interação química que pode estar associada a formação de ligações de  

hidrogênio. 

 
 

Figuras 3 e 4 - FTIR indicando as posições das bandas do PHB puro e dos sistemas contendo ZrO2 e Zr(OH)4. 

 

 A análise de RMN mostrou a presença de dois domínios distintos de mobilidade, sendo o mais 

móvel referente ao PHB plastificado pelo solvente ou pela umidade ainda presos no sistema e um mais 

rígido relacionado a estrutura do PHB.  A adição do óxido não apresentou alteração significativa da 

mobilidade molecular do domínio do PHB, indicando a ocorrência de interação física entre as fases, 

corroborando o resultado obtido no FTIR.  A adição de Zr(OH)4 gerou aumento na rigidez do sistema 

que pode ser explicado pelas ligações de hidrogênio ou pela alteração da conformação estrutural do 

PHB conforme mostrado na Figura 5. Também foi observado que o óxido levou a formação de sistemas 

mais homogêneos. 
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Figura 5 - Curvas de domínio móvel e rígido do PHB puro e PHB contendo óxido e hidróxido de zircônio. 
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