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Resumo: A mistura de polímeros é uma das principais técnicas usadas na produção de materiais 

com propriedades reforçadas. Neste trabalho, foi produzida uma nova blenda polimérica formada 

de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) e poli(etileno-co-acetato-de-vinila), utilizando 

processamento por extrusão. Nanopartículas de óxido de grafeno (GO), dispersas em citrato de 

tributil acetila, foram incorporadas à mistura a fim de se obter uma melhor compatibilização entre 

os polímeros. Resultados de análise termogravimétrica revelaram que as blendas incorporadas com 

0,2% (m/m) de GO apresentaram maior estabilidade térmica do que a blenda pura. A adição do 

GO também melhorou a compatibilidade das blendas. A blenda pura teve a sua Tg reduzida de -

1,8°C para -3,0°C com a incorporação de GO.  
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Abstract: Polymer blends are one of the main techniques used to produce materials with enhanced 

properties. In this work, a novel polymeric blend, composed of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyvalerate) and poly(ethylene-co-vinyl acetate) was produced by extrusion. Nanoparticles of 

graphene oxide, dispersed in acetyl tributyl citrate, were incorporated to the mixture in order to 

improve the compatibilization between the polymeric constituents. Thermogravimetric analysis 

results revealed that the blends added of GO at 0.2 mass% content showed higher thermal stability 

than the pure blend. The addition of GO also improved the blend compatibility. The Tg determined 

for the pure blend was reduced from -1.8°C to -3.0°C after the addition of GO.  
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1. Introdução 

 

A maioria das embalagens plásticas utilizadas em todo o mundo é baseada em polímeros 

sintéticos derivados da indústria de petróleo. O descarte inapropriado desses materiais gera um 

grande impacto ambiental devido às suas características de não biodegradabilidade. Para confrontar 

essa situação, a busca por novas embalagens poliméricas, que diminuam a contaminação ambiental, 

tem se intensificado cada vez mais.  

Nas últimas décadas, o copolímero poli(3-hidroxibutirato-co-3-valerato) (PHBV) tem ganhado 

uma atenção especial nessa área devido às suas características de biodegradabilidade e 

biocompatibilidade. O PHBV é um poliéster natural sintetizado por fermentação bacteriana a partir 

de fontes renováveis como a cana de açúcar1. No entanto, características como o alto grau de 

cristalinidade e a baixa deformação do PHBV2 precisam ser melhoradas para que esse biopolímero, 

de fato, sirva como uma alternativa viável para a indústria de embalagens.  

Diferentes propriedades de materiais poliméricos podem ser aperfeiçoadas com a incorporação 

de micro/nanopartículas no interior de suas matrizes. Partículas metálicas e/ou óxidos metálicos 
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destacam-se nessa área por apresentarem estabilidade em processos sob condições severas, como 

elevadas temperaturas e pressão3. Na mesma direção, recentemente, o grafeno (G) e o seu derivado 

óxido de grafeno (GO) têm sido amplamente estudados e utilizados como cargas de reforço em 

matrizes poliméricas. Esses compostos apresentam excelentes propriedades mecânicas e uma ampla 

faixa de condutividade elétrica4. Outra alternativa é a produção de misturas ou blendas poliméricas. 

A produção de blendas é considerada a estratégia mais conveniente e menos custosa na obtenção de 

materiais poliméricos com propriedades melhoradas5. Embora seja uma técnica muito utilizada, os 

polímeros, em sua grande maioria, são imiscíveis entre si. A mistura de polímeros é classificada 

termodinamicamente como um processo endotérmico e com baixa variação de entalpia, 

consequência da elevada massa molar dos polímeros. Como resultado, as misturas poliméricas se 

caracterizam como processos termodinâmicos não espontâneos, o que torna suscetível a separação 

de fases. 

A fim de tornar compatíveis misturas poliméricas imiscíveis, é usual tanto em indústrias como 

em pesquisas científicas a utilização de agentes compatibilizantes. Copolímeros em bloco e/ou 

enxertados com anidrido maleico são os compatibilizantes mais utilizados6,7. Nos últimos anos, 

tem-se intensificado, também, o desenvolvimento de blendas poliméricas com a utilização de 

nanopartículas como agentes compatibilizantes. Assim, blendas poliméricas compatíveis podem ser 

produzidas empregando-se diferentes métodos e agentes compatibilizantes. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma blenda polimérica de PHBV e poli(etileno-co-

acetato-de-vinila) (EVA), utilizando como reforço e agente compatibilizante o óxido de grafeno.  

 

2. Materiais e métodos 

 

A grafite natural em flocos foi comprada da empresa Sigma Aldrich (São Paulo, SP). Os 

reagentes utilizados foram o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o permanganato de potássio, todos 

fornecidos pela Vetec Química (Rio de Janeiro, RJ) com alto grau de pureza. O PHBV comercial na 

forma de pó (18% de valerato; = 184.930 e  = 56.230) foi doado pela empresa PHB 

Industrial S/A (Ribeirão Preto, SP) e o EVA pela empresa Triunfo (Porto Alegre, RS). O 

plastificante (P) citrato de tributil acetila (ATBC) foi adquirido da empresa Scandiflex (Mauá, SP). 

A síntese do GO foi baseada no melhoramento do método de Hummers8. O GO obtido foi 

disperso no ATBC, utilizando-se ultra-turrax a 7000 rpm e, posteriormente, pré-misturado ao 

PHBV/EVA 70:30 por agitação mecânica. As pré-misturas foram processadas por extrusão a 

temperatura de 165ºC e velocidade de 200 rpm em extrusora Coperion ZSK 18 (Werner & 

Pfleiderer, Stuttgart, Germany). As blendas obtidas foram trituradas em moinho de facas da marca 

Marconi, modelo MA 580 (Piracicaba, SP), e acondicionadas em atmosfera controlada. Para as 

blendas, foram preparadas três amostras: blenda pura (B) (sem plastificante e sem GO), blenda com 

0,2% (m/m) de GO (B/GO) e blenda com 7% (m/m) de plastificante e 0,2% (m/m) de GO 

(B/P/GO). Também, foram produzidas as seguintes amostras: PHBV puro (P), PHBV com 0,2% de 

GO (P/GO), EVA puro (E) e EVA com 0,2% de GO (E/GO)  

A estabilidade térmica dos materiais foi avaliada por meio de análise termogravimétrica (TGA). 

Sob atmosfera de N2, cerca de 20 mg de cada amostra foi aquecida de 25 até 700ºC a uma taxa de 

10ºC/min. O equipamento utilizado foi o Q500 Thermoanalyser da TA Instruments (New Castle, 

DE, USA). Para a determinação das temperaturas de transição vítrea (Tg) e de fusão (Tf) dos 

materiais, foi utilizada a análise de calorimetria de varredura diferencial (DSC), em equipamento 

DSC Q1000 da TA Instruments (New Castle, DE, USA). Amostras de, aproximadamente, 70 mg 

foram pesadas e submetidas a aquecimento/resfriamento na faixa de -30 a 230°C a taxa de 

10ºC/min, sob atmosfera de N2.  
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3. Resultados e discussão 

 

Na Figura 1, são apresentadas as curvas termogravimétricas do PHBV (□) e do EVA (○) puros e 

das blendas B (△), B/GO (▽) e B/7P/GO (◇). As temperaturas iniciais de degradação do PHBV e da 

blenda pura (B) foram 264°C e 251°C, respectivamente. A elevada fluidez do EVA ― com Tf em 

86°C ― provavelmente contribuiu para uma maior transferência de calor ao PHBV, diminuindo a 

temperatura inicial de degradação do PHBV. O EVA pode ter funcionado com uma espécie de 

plastificante para o PHBV. Por outro lado, comparando-se a blenda pura com as blendas B/GO e 

B/P/GO, verificou-se um aumento da estabilidade térmica para as blendas reforçadas. As 

temperaturas máximas de degradação foram aumentadas em até 8°C. Também, verificou-se nos 

termogramas que, próximo ao final do primeiro estágio de degradação, em torno de 300°C, ambas 

as blendas B/GO (▽) e B/P/GO (◇) apresentaram uma perda de massa, pelo menos, 5% menor em 

relação à blenda pura.    

A miscibilidade das blendas foi investigada por meio da análise de calorimetria de varredura 

diferencial (DSC). As temperaturas de transição térmica dos materiais, vítrea (Tg) e fusão (Tf), 

foram determinadas a partir das curvas obtidas na segunda corrida de aquecimento. Na Figura 2, são 

apresentados os termogramas de DSC, com os valores de Tg e Tf, do PHBV puro (I) e do PHBV 

com GO (II) e das blendas B (III), B/GO (IV) e B/P/GO (V). Comparando-se as temperaturas de 

tran 

  
Figura 1: Curvas termogravimétricas do 

PHBV (□) e do EVA (○) puros e das blendas 

B (△), B/GO (▽) e B/P/GO (◇) 

Figura 2: Termogramas de DSC das amostras 

P (I), P/GO (II), B (III), B/GO (IV) e 

B/P/GO (V) 

 

transição das amostras P e P/GO, foi possível verificar que o PHBV adicionado com 0,2% de GO 

sofreu uma redução de 0,4 e 4,1°C nas Tg e Tf, respectivamente. Essa redução foi ainda maior, em 

relação à Tg, para a blenda adicionada com 0,2% de GO quando comparada à blenda pura. A 

redução da temperatura de transição vítrea do PHBV indica uma melhor interação entre os 

polímeros. Outra consideração importante consiste da redução da temperatura de fusão do PHBV. A 

adição do grafeno pode ter atuado na flexibilização das cadeias do PHBV, proporcionando maior 

interação entre o PHBV e o EVA. Ambos os fenômenos podem ser atribuídos, ainda que 

parcialmente, a sistemas compatibilizados. Por outro lado, a maior Tf (163,7°C) foi verificada para a 

amostra B/P/GO. Possivelmente, a presença de plastificante na matriz do PHBV aumentou a 

mobilidade das cadeias da sua fase amorfa, favorecendo o processo de nucleação e o crescimento de 

cristais.  
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4. Conclusão 

  

O uso do EVA para a obtenção da blenda PHBV/EVA se justifica pela sua alta ductilidade, 

capaz de proporcionar maior plasticidade ao PHBV, e por possibilitar a obtenção de produtos com 

custo reduzido ao consumidor. A adição de 0,2% de óxido de grafeno na blenda PHBV/EVA 

aumentou a sua compatibilização e estabilidade térmica. Quando o plastificante ATBC foi 

adicionado, foi verificada uma redução ainda maior, de 2,1°C, no valor da sua Tg. O ATBC, 

provavelmente, proporcionou uma maior dispersão das partículas de GO, o que possibilitou maior 

interação por meio de ligações de hidrogênio entre os polímeros. Este trabalho possibilitou o 

desenvolvimento de novos materiais poliméricos parcialmente biodegradáveis com potencial para 

serem aplicados como embalagem plástica em diversos setores de produção. 
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