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RESUMO 

Vários estudos já demonstraram um amplo campo de aplicações da nanotecnologia, 

principalmente na área de ciência e tecnologia de polímeros. Por serem materiais 

práticos e descartáveis, o acúmulo de plásticos pós-consumo ocasionou o início de 

inúmeros problemas ambientais. Assim, os polímeros biodegradáveis atualmente 

estudados visam a substituição dos polímeros sintéticos em diversas aplicações. 

Apresentam algumas limitações como o alto custo de produção, porém uma alternativa 

viável é a incorporação de nanocarga, como a argila, à matriz polimérica para a 

produção de bionanocompósitos. Desta forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver, 

através de intercalação por fusão, bionanocompósitos de poli(3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato) – PHBV e argila vermiculita na forma natural e organofilizada, 

caracterizar estes sistemas quanto à estrutura e morfologia, estudar sua 

biodegradabilidade e avaliar o potencial que os mesmos apresentam para aplicação 

como embalagem alimentícia. Os bionanocompósitos foram produzidos na forma de 

filmes e em seguida caracterizados por meio das técnicas de espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), difração de raios-X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia óptica (MO), 

termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os sistemas 

também foram submetidos ao teste Sturm e teste de migração. Estes bionanocompósitos 

apresentaram boa intercalação do polímero na argila, assim como do sal quaternário de 

amônio na argila segundo resultados de FTIR e DRX. Pouca diferença na estabilidade 

térmica dos sistemas em relação ao polímero puro foi observada por TG e DSC. Foi 

evidenciada uma elevada biodegradabilidade dos sistemas semelhante à do PHBV puro 

e observou-se que estes bionanocompósitos não excederam o limite de migração total 

para sua aplicação como embalagem alimentícia. Desta forma, os bionanocompósitos 

elaborados podem ser uma alternativa à substituição de polímeros sintéticos na indústria 

como embalagens alimentícias, sendo necessários estudos mais específicos. 

 

Palavras-Chave: polímeros biodegradáveis, PHBV, biodegradação, embalagens 

alimentícias. 
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ABSTRACT 

Studies have shown a wide field of applications of nanotechnology, especially in 

science and polymer technology. Are practical and disposable materials, post-consumer 

plastics accumulation caused the beginning of many environmental problems. Thus, the 

currently studied biodegradable polymers aim for the replacement of synthetic polymers 

in several applications, since they cause serious environmental problems. They show 

limitations, such as production cost; however, a possible alternative would be the 

incorporation of nanofillers, such as clay, to the polymeric matrix for the production of 

bionanocomposites. Thus, the objective of this study was to create, through intercalation 

by fusion, bionanocomposites of poly(3-hydroxibutirate-co-3-hydroxivalerate) – PHBV 

and vermiculite clay in the natural form and organophilic, describe such systems and the 

pure polymer regarding the structure and morphology, study their biodegradability and 

evaluate their potential to be used as food packages. The bionanocomposites were 

produced in the form of films, then characterised via Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy 

(SEM), Optical Microscopy (OM), Thermogravimetry (TG) and Differential Scanning 

Calorimetry (DSC). The systems also went through Sturm test and migration test. These 

bionanocomposites shown good intercalation between the clay and polymer, as well as 

quaternary ammonium salt in clay according to FTIR and DRX results, validated by 

MEV and MO. Little difference in the thermal stability of the systems related to the 

pure polymer was observed by TG and DSC. It was pointed out an elevated 

biodegradability in the systems similar to that of the pure PHBV and it was also 

observed a convincing result to its application potential as food package. Therefore, 

elaborated bionanocomposites can be an alternative to the replacement of the synthetic 

in the industry such as food package, with further studies required.  

 

Keywords: biodegradable polymers, PHBV, biodegradation, food packaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea, os polímeros vêm sendo utilizados em quase 

todos os setores da economia como alternativa para substituição de outros materiais 

(Rosa e Pantano Filho, 2003). Sabe-se que muitos plásticos exigem mais de 100 anos 

para degradação total tendo em vista que sua alta massa molar e hidrofobicidade 

dificultam a ação dos micro-organismos e de suas enzimas na superfície do polímero. 

Devido à gama de aplicações destes polímeros e sua grande durabilidade, a quantidade 

de resíduos plásticos gerados pós-consumo tem tido um acréscimo significativo gerando 

elevada poluição ambiental quando descartados (Franchetti e Marconato, 2006; Paula e 

Mano, 2012).  

Desta forma, crescentes preocupações com o futuro do meio ambiente, 

levaram a pesquisas e desenvolvimentos de novos polímeros e compósitos à base de 

recursos naturais por parte das indústrias e instituições de pesquisa. Nas últimas décadas 

vários polímeros biodegradáveis foram desenvolvidos e avaliadas suas propriedades e 

aplicações na substituição dos polímeros sintéticos (Ten et al. 2010).  

Os polímeros biodegradáveis sofrem a ação de micro-organismos e se 

decompõem em CO2, CH4 e outros produtos retornando ao ciclo da natureza. Segundo 

Laycock et al. (2013), um dos principais tipos destes polímeros são os 

polihidroxialcanoatos (PHA), uma família única de polímeros que atuam como um 

armazém de carbono/energia para mais de 300 espécies de bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas.  

O poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) - PHBV é um tipo de PHA 

que pode ser produzido por bactérias a partir de várias fontes naturais e que, quando 

processado, forma uma variedade de produtos atraindo a atenção de diversos setores 

industriais devido à sua boa biodegradabilidade, biocompatibilidade e 

termoplasticidade. No entanto, ainda apresenta algumas características que continuam a 

ser um problema na sua produção em larga escala. Por isso, tem sido objeto de 

modificações químicas e físicas (Weng, Wang e Wang, 2011). 

O emprego da nanotecnologia no estudo de polímeros se deu pelo uso de 

cargas nanométricas em bases poliméricas com a finalidade de conferir melhores 

propriedades ao material gerando, os nanocompósitos ou bionanocompósitos. Estes 

podem ser produzidos a partir de argilas naturais ou organoargilas, dependendo da 
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interação destas com a matriz polimérica. Também existem diversas técnicas de 

obtenção desses sistemas, dentre as quais, destacam-se a polimerização in situ, 

intercalação por solução e intercalação por fusão. A intercalação de argila por fusão tem 

despertado um maior interesse devido ser uma técnica mais econômica, flexível e 

possuir maior praticidade (Paul e Robenson, 2008). 

Uma das aplicações destes bionanocompósitos está no setor de alimentos e 

bebidas. Uma dessas vertentes é a produção de embalagens alimentícias a partir de 

bionanocompósitos auxiliando na segurança alimentar (Cushen el al., 2012). De acordo 

com Sozer e Kokini (2009), o uso de bionanocompósitos para embalagem de alimentos 

se torna uma tecnologia amiga do meio ambiente, pois se trata de material que é 

biodegradável, reduzindo a utilização de materiais plásticos não biodegradáveis. 

Neste contexto, o presente trabalho foi dividido em três capítulos. O 

primeiro aborda uma revisão de literatura sobre conceitos importantes da área e dos 

principais materiais utilizados nesta pesquisa. No segundo capítulo foram discutidos os 

resultados de caracterização estrutural e morfológica dos bionanocompósitos de 

PHBV/argila. O terceiro capítulo trata de um estudo da biodegradação dos sistemas 

elaborados e do polímero puro e uma avaliação do potencial de aplicação como 

embalagens alimentícias.   
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RESUMO 

Ao longo da história, observa-se um crescente aumento na necessidade do uso de 

embalagens, principalmente para alimentos. Os polímeros sintéticos são os mais 

utilizados atualmente para esta finalidade. No entanto, como estas embalagens 

alimentícias são de descarte rápido, seu acúmulo torna-se um grave problema ambiental. 

Com o intuito de substituir estes materiais por novos que não prejudiquem o meio 

ambiente, vários estudos estão sendo desenvolvidos acerca de polímeros 

biodegradáveis. Desta forma, este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre 

estes materiais, mais especificamente o poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) – 

PHBV; um copolímero que apresenta elevada biodegradabilidade e biocompatibilidade. 

Apesar de possuir propriedades semelhantes aos polímeros sintéticos, ainda apresenta 

elevado custo de produção, o que pode ser contornado pela formação de 

bionanocompósitos, através da inserção de nanoargila na matriz de PHBV. A 

vermiculita, encontrada facilmente na região nordeste, é utilizada neste estudo para a 

formação de materiais com propriedades possivelmente melhoradas. Assim, através de 

novos sistemas que não agridam ao meio ambiente e com funções semelhantes aos 

polímeros já existentes, os bionanocompósitos PHBV/vermiculita podem ser utilizados 

como substituintes das embalagens alimentícias convencionais. Além disso, neste 

estudo são relatadas outras considerações sobre estes materiais, evidenciando sua 

utilização. 

 

Palavras-Chave: polímeros biodegradáveis, PHBV, biodegradação, embalagens 

alimentícias. 
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ABSTRACT 

Throughout history, there is an increasing need in the use of packaging, primarily for 

food. Synthetic polymers are the most widely used for this purpose; however, as they 

are fast food packaging disposal, this accumulation becomes a serious environmental 

problem. With the aim of replacing these materials by new ones which does not harm 

the environment, various studies have been developed about biodegradable polymers. 

Thus, this work presents a literature review of these materials, more specifically poly(3-

hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) - PHBV, which is a copolymer which has high 

biocompatibility and biodegradability. Despite having similar properties to synthetic 

polymers, they also imply a high production cost, which can be reduced by the 

formation of bionanocomposites by nanoclay insertion in PHBV matrix. The 

vermiculite, found easily in the Brazilian Northeast, is used in this study to the 

formation of materials with potentially improved properties. Thus, through new systems 

that do not harm the environment and with similar functions to existing polymers, 

PHBV / vermiculite bionanocomposites can be used as substitute to the conventional 

food packaging. Moreover, other considerations on these materials, highlighting their 

use, are reported in this study. 

 

Keywords: biodegradable polymers, PHBV, biodegradation, food packaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução da humanidade está intimamente ligada à capacidade do homem 

em criar alternativas para garantir sua sobrevivência e melhorar seu conforto de vida. 

Assim, para atingir tais objetivos, é possível observar constantes avanços científicos e 

tecnológicos nas áreas de alimentação, da saúde, de comunicação e de transporte. 

Grande parte das mudanças ocorridas até os dias de hoje se deve à disponibilidade de 

materiais adequados para transformar ideias em realidade. No último século, muitas 

foram às mudanças tecnológicas realizadas pelo homem devido ao surgimento dos 

polímeros como material alternativo. Assim, borrachas sintéticas, plásticos e fibras 

sintéticas revolucionaram o desenvolvimento dos setores automotivos, eletroeletrônicos, 

têxteis, de embalagens, da medicina, dentre outros (Hage Júnior, 1998).  

Segundo Bueno, Bucci e Tavares (2010), a sociedade tem mostrado uma 

necessidade crescente no uso de embalagens. Por isso, o material plástico surgiu em 

substituição aos materiais tradicionais como o vidro, folha de flandres, alumínio ou 

mesmo o papel, devido, principalmente, à sua facilidade de moldar, inovar, baixo custo 

e facilidade de manuseio. Uma das principais aplicações está na área alimentícia cuja 

finalidade é, essencialmente, para o transporte e conservação.  

Apesar de possuírem papel fundamental na vida moderna, o fato dos 

plásticos convencionais, produzidos a partir de derivados do petróleo, serem descartados 

muito rapidamente originou inúmeros problemas, principalmente de natureza ambiental, 

persistindo no meio ambiente durante longos períodos (Calil et al., 2006). 

Isto é observado com o aumento crescente das populações, o que acarreta 

em mudanças sociais e econômicas e, consequentemente no estilo de vida da população, 

que pode ser observado através de alterações dos hábitos alimentares, onde a demanda 

por produtos industrializados embalados é muito grande. Diante disso, a embalagem 

passa a produzir impactos ambientais expressivos. Para reduzir esses impactos, a 

substituição de materiais plásticos convencionais por outros biodegradáveis na 

fabricação de embalagens para alimentos passa a ser uma alternativa para diminuir o 

volume de resíduos que permanecem poluindo o meio ambiente (Bueno, Bucci e 

Tavares, 2010). 

Segundo Rosa et al. (2002), polímeros sintéticos que de início tiverem a 

durabilidade como principal propriedade, agora geram uma enorme quantidade de 

resíduos sólidos nas comunidades. Resíduos que podem levar mais de uma centena de 
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anos para se decompor, resultando em problemas ambientais que podem ser desastrosos 

para a humanidade. Frente a isso, a comunidade científica vem buscando alternativas 

para minimizar esse problema.  

O aumento no interesse científico pela área ambiental, atraído pelo aumento 

populacional e o consequente crescimento explosivo do consumo de polímeros e pela 

disposição final destes resíduos sólidos urbanos, tem tornado cada vez mais necessária a 

produção de substitutos ambientalmente sustentáveis, importantes no gerenciamento de 

resíduos, os chamados polímeros ou plásticos ambientalmente degradáveis (PADs), 

compostos por um vasto grupo de materiais poliméricos, naturais e sintéticos, que 

sofrem alterações químicas em tempos relativamente curtos sob a influência de fatores 

ambientais (Vinhas et al., 2007). 

Os materiais poliméricos biodegradáveis são compostos que sob a ação de 

micro-organismos (fungos e bactérias) ou mesmo de agentes físicos (luz, calor ou 

condições ambientes) são degradados a compostos de baixa massa molar e que são 

atóxicos ao meio ambiente. Além disso, grande parte desses polímeros é obtida de 

fontes renováveis. Como exemplos de polímeros biodegradáveis podem ser citados: 

poli(ácido láctico) – PLA; poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) – PHBV; 

poli(hidroxibutirato) – PHB; e poli(e-caprolactona) - PCL. Apesar do enorme potencial 

de aplicação, os polímeros biodegradáveis apresentam dificuldades em competir com os 

polímeros tradicionais, especialmente devido a custo elevado, propriedades mecânicas 

inferiores e temperaturas de degradação muito baixas (Paula e Mano, 2012). 

Para Rezende et al. (2010), uma alternativa para contornar os problemas 

anteriores, é a produção de compósitos poliméricos, nos quais utiliza-se um material de 

reforço para melhorar as propriedades da matriz e tornar viável sua aplicação. Quando o 

material de reforço está na escala nanométrica (< 100 nm), o material obtido é 

denominado nanocompósito polimérico. Além disso, se o reforço e a matriz são 

biodegradáveis ou provém de fontes naturais tem-se os chamados bionanocompósitos.  

Nas duas últimas décadas, tem sido observado um acentuado 

desenvolvimento de materiais para produção de embalagens biodegradáveis e alguns 

destes materiais já são considerados alternativas competitivas para uso como 

embalagem de alimentos. Diante disso, este estudo visa avaliar as características do 

bionanocompósito de PHBV/argila vermiculita como material biodegradável, 

verificando a possibilidade de sua utilização como embalagens alimentícias. 
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2. POLÍMEROS E O MEIO AMBIENTE 

A indústria do plástico vem crescendo continuamente nos últimos 60 anos. 

A produção mundial cresceu de 1,7 milhão de toneladas em 1950 para 299 milhões de 

toneladas em 2013 (Tabela 1.1). Destaca-se o aumento exponencial entre os anos 50 e 

os anos 70, sendo possível observar como a produção de polímeros dobrou dos anos 70 

para os 90 e depois disso os valores de produção praticamente triplicaram nos anos 

2000. Apesar da crise econômica mundial e da queda no consumo e produção de 

plásticos em 2008 e 2009, o mercado vem se recuperando e a produção de plásticos em 

2013 foi recorde, com um crescimento em relação a 2009 de 19,6% (PLASTICS 

EUROPE, 2014). 

Tabela 1.1 - Produção mundial de plásticos em milhões de toneladas. 

Ano Produção Mundial de 

Plásticos 

Ano Produção Mundial de 

Plásticos 

1950   1,7 2010 265 

1976 47 2011 279 

1989 99 2012 288 

2009 250 2013 299 

Fonte: PLASTICS EUROPE (2014).  

A Figura 1.1, elaborada pela PLASTICS EUROPE (2014) e aqui adaptada, 

apresenta o comportamento da produção mundial de plásticos em 2013 por regiões, 

onde se destaca a China com a maior produção de plásticos sendo aproximadamente 62 

milhões de toneladas, seguido pelo continente Europeu que produziu aproximadamente 

50 milhões de toneladas. No Brasil anualmente são produzidos cerca de 2 milhões de 

toneladas de plásticos, o que corresponde em média a 2 % do mercado mundial.  

Figura 1.1 - Produção mundial de plásticos em 2013. 

 
Fonte: adaptado de PLASTICS EUROPE, 2014. 
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A indústria de embalagens consome cerca de 40 % do total de plásticos 

produzidos mundialmente. Recentemente, o impacto ambiental dos resíduos de 

embalagens plásticas está aumentando a preocupação mundial, uma vez que os métodos 

de descarte são limitadas. Já crescentes problemas têm sido relatados sobre riscos à 

segurança alimentar causados por embalagens alimentícias (Rhim, Park e Ha, 2013).  

As estatísticas atuais apresentam os resíduos sólidos como um dos maiores 

problemas da sociedade e das cidades modernas. A contínua produção destes é 

decorrente, principalmente, do consumo cotidiano de produtos industrializados. Dados 

mostram que a produção de resíduos sólidos no mundo chega a 2 milhões de toneladas 

por dia, 730 milhões de toneladas ao ano. Ano após ano, a quantidade de resíduos e 

produtos que são descartados aumenta. O Brasil gera cerca de 150.000 toneladas diárias 

de resíduos, que podem levar mais de uma centena de anos para se decompor 

provocando sérios problemas ambientais, sociais e econômicos (AMON, 2014). 

De acordo com os dados presentes no site RES BRASIL (2015), nos últimos 

anos o consumo de plásticos pela sociedade tem crescido consideravelmente e por ser 

tão prático e descartável essa utilização ocasionou o início de inúmeros problemas. Essa 

propriedade de longevidade dos plásticos causa sérios impactos ambientais quando 

descartados, resultando em poluição ambiental e visual, além de entupimento de vias 

pluviais e córregos, causando enchentes. 

2.1. BIODEGRADAÇÃO 

Os plásticos mais utilizados na vida diária, desde 1940, têm sido polietileno 

(PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli(tereftalato de etileno) (PET) e 

poli(cloreto de vinila) (PVC), que apesar do avanço no processamento e fabricação, 

geram dois grandes problemas: o uso de fonte não-renovável (como o petróleo) para 

obtenção de sua matéria-prima e a grande quantidade de resíduos gerada para descarte. 

(Franchetti e Marconato, 2006). Os problemas decorrentes da poluição ambiental gerada 

pelo resíduo plástico têm levado à comunidade científica a refletir sobre alternativas 

possíveis para solucioná-lo.  

Segundo Franchetti e Marconato (2006), a biodegradação é um processo que 

consiste na modificação física ou química, causada pela ação de micro-organismos, sob 

certas condições de calor, umidade, luz, oxigênio e nutrientes orgânicos e minerais 

adequados. É causada por micro-organismos que colonizam sua superfície, formando 



12 

 

biofilmes, que consistem de micro-organismos embebidos em uma matriz de 

biopolímeros excretados por eles que, em contato com os polímeros, causam mudanças 

estruturais e/ou morfológicas. A biodegradação pode ser facilitada por aplicação de 

processos prévios de luz ultravioleta (UV) e/ou calor na matriz polimérica. 

A biodegradação é uma solução muito promissora, uma vez que é menos 

agressiva ao meio ambiente, além de completar o ciclo de carbono e do nitrogênio. 

Submetendo-se plásticos biodegradáveis à compostagem obtém-se um material rico em 

carbono e que pode retornar ao solo com efeitos benéficos. Alternativas tem sido 

buscadas com o objetivo de substituir os materiais poliméricos convencionais por 

materiais que sejam mais compatíveis com a filosofia de preservação ambiental. Assim, 

um vasto número de polímeros biodegradáveis têm sido sintetizados recentemente e 

alguns micro-organismos e enzimas capazes de degradá-los tem sido identificados 

(Silva, 2000).  

Como uma alternativa para ajudar a diminuir a quantidade de resíduos 

plásticos persistentes no meio ambiente tem-se o emprego de polímeros biodegradáveis 

principalmente na indústria de alimentos que é responsável pelo grande volume em 

embalagens plásticas. Para tanto, as embalagens devem manter suas propriedades 

mecânicas e de barreira, ou seja, possuir a capacidade de resistir à absorção ou à 

evaporação de gases e vapores, bem como resistir à permeação de lipídeos e à passagem 

de luz. (Fabris, Freire e Reyes, 2006). 

3. POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS 

Polímeros biodegradáveis são materiais relativamente novos que 

começaram a surgir na década de 60 e são considerados uma alternativa para minimizar 

o impacto ambiental, por serem materiais de boa degradabilidade após o descarte 

(Huang e Roby, 1986). Segundo Franchetti e Marconato (2006), sua degradação resulta 

primariamente da ação de micro-organismos, tais como fungos, bactérias e algas de 

ocorrência natural, gerando CO2, CH4, componentes celulares e outros produtos, 

conforme estabelecido pela “American Standard for Testing and Methods” - ASTM. 

São frequentes os erros de interpretações e as discordâncias em relação aos 

conceitos de polímeros biodegradáveis, por isso a Tabela 1.2 apresenta os termos que 

diferenciam os conceitos de tipos de plásticos, de acordo com a ASTM D6400-12. 

 



13 

 

Tabela 1.2 - Classificação dos tipos de plásticos. 

Tipo de Plástico Definição 

Biodegradável 

Plástico degradável no qual a degradação é resultada 

pela ação de micro-organismos de ocorrência natural, 

tais como bactérias, fungos e algas. 

Compostável 

Plástico que sofre degradação por processos biológicos 

durante a compostagem, produzindo CO2 e água, 

componentes inorgânicos e biomassa a uma taxa 

significativa quando comparada com outros materiais 

compostáveis conhecidos e que não deixam quaisquer 

materiais visíveis, perceptível e tóxico. 

Degradável 

Plástico “projetado” para sofrer uma mudança 

significativa em sua estrutura química sob condições 

ambientais específicas, resultando em perda de algumas 

propriedades. As mudanças podem ser avaliadas por 

ensaios padronizados e que são utilizados em plásticos 

convencionais. 

Fonte: ASTM D6400-12. 

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente, em nível mundial, em 

relação aos polímeros biodegradáveis, principalmente quando se considera o 

desenvolvimento de novos produtos que provoquem menor impacto ambiental (Rosa et 

al., 2002). De acordo com Ojijo e Ray (2013), as inovações no desenvolvimento de 

materiais ecológicos a partir de polímeros biodegradáveis e as possibilidades de 

aplicação de recursos da agricultura para a produção de polímeros biodegradáveis são 

algumas das razões pelas quais esses materiais têm atraído interesses acadêmicos e 

industriais.  

Os primeiros materiais biodegradáveis desenvolvidos eram baseados em 

blendas de PE/Amido onde apenas a porção de amido degradava e a base do Polietileno 

(PE) se fragmentava permanecendo no ambiente. Hoje existem diversos produtos de 

origem natural, além dos polímeros tradicionais derivados do petróleo tratados 

quimicamente para se tornarem biodegradáveis que são os chamados oxibiodegradáveis 

cuja degradação se dá em condições específicas de aeração, luz e temperatura (Huang e 

Roby, 1986).  

Estruturalmente, os materiais poliméricos biodegradáveis podem ser 

classificados em polissacarídeos, poliésteres ou poliamidas. A matéria-prima principal 

para sua manufatura é uma fonte de carbono renovável, geralmente um carboidrato 

derivado de plantios comerciais de larga escala como cana-de-açúcar, milho, batata, 

trigo e beterraba; ou um óleo vegetal extraído de soja, girassol, palma ou outra planta 

oleaginosa (Pradella, 2006).  
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Avérous e Boquillon (2004) classificam os polímeros biodegradáveis ou 

biopolímeros em quatro famílias: os polímeros biodegradáveis provenientes do 

fracionamento da biomassa, os polímeros biodegradáveis provenientes de fermentação 

da biomassa, os polímeros biodegradáveis sintetizados a partir de monômeros da 

biomassa e os polímeros biodegradáveis de origem petroquímica. Com exceção da 

última família, que é de origem fóssil, a maioria dos polímeros biodegradáveis é obtida 

de fontes renováveis. 

Para Pradella (2006), os polímeros biodegradáveis de maior importância 

são: 

a) Polilactato (PLA) é um poliéster produzido por síntese química a partir 

de ácido lático obtido por fermentação bacteriana de glicose extraída do 

milho, com uso potencial na confecção de embalagens, itens de descarte 

rápido e fibras para vestimentas e forrações; 

b) Polihidroxialcanoato (PHA) constitui uma ampla família de poliésteres 

produzidos por bactérias através de biossíntese direta de carboidratos de 

cana-de-açúcar ou de milho, ou de óleos vegetais extraídos 

principalmente de soja e palma. Dependendo da composição 

monomérica, pode ser utilizado na produção de embalagens, itens de 

descarte rápido e filmes flexíveis; 

c) Polímeros de Amido (PA) são polissacarídeos, modificados 

quimicamente ou não, produzidos a partir de amido extraído de milho, 

batata, trigo ou mandioca. Pode ser utilizado na produção de embalagens 

e itens de descarte rápido e em blendas com polímeros sintéticos na 

confecção de filmes flexíveis. 

A segunda família, a qual nos interessa neste trabalho, engloba poliésteres 

obtidos da fermentação da biomassa, dentre os quais estão o poli(3-hidroxibutirato) - 

PHB e o poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) - PHBV. Os PHAs são 

termoplásticos e possuem propriedades físicas e químicas muito semelhantes às do 

polipropileno, o que os torna possíveis candidatos à sua substituição (Serafim, Lemos e 

Reis, 2003).  
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3.1. POLI(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-3-HIDROXIVALERATO) - PHBV 

O PHBV é um copolímero da classe dos polihidroxialcanoatos produzido 

naturalmente por bactérias a partir de matérias-primas agrícolas e está entre os mais 

sintetizados pela indústria atualmente. Devido à sua elevada biodegradabilidade, 

biocompatibilidade e termoplasticidade, tem despertado interesse de pesquisadores e 

indústrias para formar diversos produtos úteis no mercado (Weng, Wang e Wang, 

2011). É composto por unidades monoméricas de 3-hidroxibutirato (HB) e 3-

hidroxivalerato (HV), tendo a composição de HV variando até 30% em peso. O teor de 

HV, que influencia diretamente suas propriedades, pode ser controlado pela fonte de 

carbono fornecida na biossíntese (Weng et al., 2010; Thiré, Arruda e Barreto, 2011). 

Sua estrutura linear é apresentada na Figura 1.2. 

Figura 1.2 - Estrutura química do PHBV. 

 
Fonte: Rosa e Pantano Filho, 2003. 

Aragão e Squio (2004) discorrem como é realizada a síntese do PHBV por 

micro-organismos, sendo realizada em duas etapas. Na primeira etapa não ocorre 

limitação de nenhum nutriente, apenas o crescimento da biomassa até o desejado. Na 

segunda etapa, chamada fase de acúmulo, ocorre a adição de carbono com a limitação 

de um dos nutrientes (nitrogênio ou fósforo). Os micro-organismos produzem o PHB e 

o estocam como reserva energética. A partir daí, inicia-se a adição de carbono e ácido 

propiônico para se obter o PHBV com 0 a 30% em mol de unidades de HV, sendo esta 

fração controlada pela razão carbono/ácido propiônico adicionada.  

De acordo com o estudo de Bordes et al. (2009), comparado ao PHB seu 

copolímero PHBV é mais flexível e à medida que se aumenta o teor de HV aumenta-se 

também a resistência ao impacto e reduz-se a temperatura de transição vítrea, a 

cristalinidade e o limite de resistência à tração. Em estudos recentes, o PHBV é 

utilizado em sua maioria em processo de extrusão e injeção, pois são alternativas de 

processamentos de polímeros mais viáveis devido à rapidez, por requerer menos espaço 

e menor número de etapas de produção em comparação a outros métodos. Apresenta 

propriedades mecânicas aceitáveis, semelhante aos polímeros à base de petróleo, 
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elevadas propriedades de barreira à agua, conferindo potencial no uso de embalagens e 

possui um ponto de fusão mais baixo, reduzindo assim a temperatura de processamento 

(Berthet et al. 2015; Ten et al. 2010).  

Apesar destas propriedades melhoradas, ainda existe uma barreira para sua 

total substituição aos polímeros convencionais. Dentre as desvantagens temos o custo 

elevado, a sua baixa estabilidade térmica, baixo alongamento à ruptura, baixa 

velocidade de cristalização e elevado grau de cristalinidade. Desta forma, inúmeras 

pesquisas tem sido desenvolvidas a fim de modificar estas propriedades físicas e 

químicas e poder ampliar o campo de aplicações do PHBV. Uma das estratégias 

utilizadas é a incorporação de pequenas quantidades de argilominerais ou fibras 

lignocelulósicas, produzindo compósitos, nanocompósitos e bionanocompósitos. Estes 

novos materiais, além de já terem suas propriedades mecânicas e térmicas melhoradas 

em comparação ao PHBV puro, ainda apresentam um custo de produção mais baixo e 

pode aumentar sua biodegradabilidade, já que também são materiais oriundos de 

recursos renováveis (Weng, Wang e Wang, 2011; Berthet et al., 2015).  

A biodegradabilidade é a maior vantagem do PHBV, pois seu uso em total 

substituição aos polímeros derivados do petróleo diminuiria significativamente o 

número de resíduos e o tempo necessário para se degradarem totalmente. Várias 

investigações, ao decorrer dos anos, tem sido feitas no meio acadêmico a respeito da 

avaliação da biodegradabilidade destes polímeros. Reischwitz, Stopook e Buchholz 

(1998), descobriram o maior grau de biodegradação do PHBV sendo de 99 %. Em outro 

estudo, Sang et al. (2001) avaliaram a degradação microbiana do PHBV em solo e 

assim revelou-se que os fungos mostraram maior contribuição para a biodegradação. Já 

os autores Rosa e Pantano Filho (2003) avaliaram a biodegradação do PHB e do PHBV 

em solo compostado e caracterizaram suas propriedades de resistência a tração e 

rugosidade obtendo resultados satisfatórios. 

4. ARGILA VERMICULITA 

Argilas são materiais naturais, terrosos, de granulação fina (partículas com 

diâmetro geralmente inferior a 2 μm) e formadas quimicamente por silicatos hidratados 

de alumínio, ferro e magnésio. São constituídas por partículas cristalinas extremamente 

pequenas de um número restrito de minerais conhecidos como argilominerais. Uma 

argila qualquer pode ser composta por um único argilomineral ou por uma mistura de 
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vários deles. Além deles, as argilas podem conter ainda matéria orgânica, sais solúveis, 

partículas de quartzo, pirita, calcita, outros minerais residuais e minerais amorfos 

(Santos, 1989). 

A vermiculita, (Mg, Fe)3 [(Si, Al)4O10] [OH]2 4H2O, é um silicato hidratado 

de magnésio, alumínio e ferro com uma estrutura micáceo-lamelar e clivagem basal. O 

termo vermiculita é utilizado também para designar comercialmente um grupo de 

minerais micáceos constituído por cerca de dezenove variedades de silicatos hidratados 

de magnésio e alumínio, com ferro e outros elementos. O nome vermiculita é derivado 

do latim vermiculus que significa pequeno verme e se deve ao fato de que esse material 

se expande sob aquecimento, durante o qual suas partículas movimentam-se de forma 

semelhante à dos vermes (Ugarte, Sampaio e França, 2005). 

A vermiculita (VMT) pertence à família dos aluminossilicatos 2:1 

(trifórmicos) e se forma principalmente pela alteração de uma mica, comumente a 

biotita. Encontram-se em vários países, sendo os Estados Unidos e a África do Sul os 

maiores produtores desta argila. No Brasil, os depósitos de jazidas de vermiculita 

encontram-se em abundância nos estados do Piauí, Goiás, Paraíba e Bahia (Gomes, 

Visconte e Pacheco, 2010).  Possui entre todas as outras argilas existentes, a maior troca 

catiônica (em valores estimados entre 100 e 150 meq/100 g), uma grande superfície 

interna, e uma maior capacidade de carga negativa sobre as camadas de silicato, em 

comparação com os outros filossilicatos. Outras propriedades que a tornam um material 

excelente para uso tecnológico, são os valores elevados de área superficial específica, a 

porosidade, baixa elasticidade, baixa densidade e elevada capacidade de absorção e 

adsorção. Desta forma, podem ser utilizadas na composição de materiais para 

embalagens de uma variedade de produtos industrializados (Ugarte, Sampaio e França, 

2005). 

A vermiculita possui uma faixa de composições, que depende da 

composição da mica que a originou, da variação química durante o intemperismo e da 

troca iônica durante o processo de formação. Na Tabela 1.3 pode-se observar a 

composição química média de vermiculitas comerciais de principais depósitos 

brasileiros. A composição química das vermiculitas pode ser confundida com a da 

montmorilonita, porém as diferenças significativas estão na maior granulometria e na 

maior carga por célula cristalina das vermiculitas. A diferenciação entre vermiculitas e 

montmorilonita é dificultada pelo fato das vermiculitas, tais como as cloritas, ocorrerem 
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como cristais lamelares macroscópicos de vários centímetros de diâmetro e, também, 

com as dimensões submicroscópicas comuns nos argilominerais (Santos, 1989).  

Tabela 1.3 - Composição química média (%) de vermiculitas comerciais brasileiras.  

Composto Santa Luzia (PB) Sancrelândia (GO) Massapê (PI) 

SiO2 42,8 40,4 45,10 

MgO 19,9 18,3 23,60 

Al2O3 6,8 13,0 10,20 

Fe2O3 6,7 8,5 5,80 

K2O 4,6 3,7 0,50 

Na2O 1,0 2,5 0,10 

CaO 0,56 1,4 3,60 

MnO 0,11 0,12 - 

TiO2 0,86 1,0 0,70 

NiO 0,29 0,21 - 

BaO - - 0,20 

Cr2O3 0,45 0,31 - 

H2O 15,80 10,40 10,20 

Total 99,87 100,00 100,00 

Fonte: adaptado de Ugarte, Sampaio e França, 2005. 

4.1. ORGANOMODIFICAÇÃO DE ARGILAS 

Uma das propriedades mais importantes das argilas trifórmicas é o fato de 

incharem em presença de água, sendo um dos fatores preponderantes para seu uso 

tecnológico. As argilas que não incham em presença de água são geralmente 

policatiônicas ou preponderantemente cálcicas. Aquelas que incham em água, possuem 

o sódio como cátion interlamelar preponderante e têm a propriedade específica de 

aumentar até vinte vezes o volume da argila seca. Elas adsorvem água na forma de 

esferas de hidratação dos cátions Na
+
 intercalados e são altamente hidrofílicas (Araújo 

et al., 2006). 

No entanto, para diversas aplicações destas argilas, incluindo o reforço em 

materiais poliméricos na produção de bionanocompósitos, só é possível devido a 

modificação superficial das argilas. Essa modificação pode ocorrer através de métodos 

distintos, porém o mais comum consiste na troca de cátions de sódio presentes na argila 

por sais quaternários de amônio para a obtenção de complexos argila-compostos 

orgânicos denominados de argilas organofílicas. Este tipo de complexo apresenta 

grande interesse industrial e tem sido amplamente estudado. A argila sódica passa de 

hidrofílica para organofílica quando seus cátions trocáveis são substituídos pelos cátions 

do sal (Santos, 1989).  
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A técnica de organomodificação de argilas consiste na troca dos cátions 

interlamelares e da superfície (normalmente os íons sódio e cálcio) por moléculas 

orgânicas detentoras de carga positiva que continuam a neutralizar as cargas negativas 

advindas das camadas de silicato, a fim de se introduzir hidrofobicidade e então, 

produzir-se uma argila organofílica. Geralmente são empregados cátions surfactantes do 

tipo alquilamônio de fórmula geral [(CH3)3NR]
+
 ou [(CH3)2NRR’]

+
, onde R e R’ são 

grupos de hidrocarbonetos de cadeia longa (geralmente derivados de ácidos graxos) 

ligados diretamente a um átomo de nitrogênio detentor da carga positiva da molécula 

(Anadão, Wiebeck e Valenzuela-Díaz, 2011). 

Segundo Paiva, Morales e Díaz (2008) a modificação superficial de argilas é 

uma área que tem recebido bastante atenção porque permite ampliar os horizontes de 

aplicação das argilas, gerando novos materiais e novas aplicações. O principal foco de 

modificação de argilas vem sendo direcionado à ciência dos materiais, cujo objetivo é a 

obtenção de argilas organofílicas para aplicação em nanocompósitos poliméricos. 

Uma das vantagens importantes dessa modificação nas argilas consiste 

numa energia superficial menor, uma igualdade entre a polaridade da superfície da 

argila com a polaridade do polímero e o aumento da distância intercamadas (espaço 

basal, espaçamento d), o que facilita a intercalação tanto por monômeros quanto por 

polímeros (Araújo et al., 2006; Gomes, Visconte e Pacheco, 2010). 

Desta forma, a argila assim obtida não mais será solúvel em água e será 

compatível com matrizes poliméricas, desde que tenham sido escolhidos os íons de 

amônio orgânicos adequados. Os nanocompósitos polímero/argila exibem em geral 

propriedades atraentes do ponto de vista óptico, elétrico e de barreira, além da redução 

de inflamabilidade das resinas em que são empregados (Araújo et al., 2006). 

5 EMBALAGENS ALIMENTÍCIAS 

No mundo globalizado o mercado de embalagens está totalmente engajado 

ao crescimento da economia, sendo que, quanto maior a produção de bens de consumo e 

mercadorias maior é a necessidade de embalagens. Essa presença constante se reveste 

de grande importância no cotidiano, para transportar e armazenar produtos (Fabris, 

Freire e Reyes, 2006). Segundo Sousa et al. (2012), a utilização da embalagem está 

diretamente atrelada ao estilo de vida do ser humano, tendo uma função tão fundamental 

que passa a ser confundida com o próprio produto em si. A embalagem não melhora a 
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qualidade do produto, no entanto, quanto maior for a sua vida de prateleira associada à 

segurança, melhor será a aceitação pelo consumidor.  

Historicamente, a embalagem representou uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento do comércio e para o crescimento das cidades. Proteger, conter e 

viabilizar o transporte dos produtos eram as funções iniciais das embalagens. No 

entanto, com o desenvolvimento da tecnologia foram incorporadas às embalagens novas 

funções como conservar, expor, vender os produtos e por fim, conquistar o consumidor 

por meio de seu visual atraente e comunicativo (Mestriner, 2002). 

Alimentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, medicamentos, 

bebidas e bens de consumo em geral, só sobrevivem no mundo atual porque conta com 

uma embalagem adequada que lhes garante proteção durante as etapas de transporte, 

estocagem, manuseio até chegarem ao consumidor (Sousa et al., 2012).  

De acordo com dados atuais da Associação Brasileira de Embalagem – 

ABRE (2014), o mercado de embalagens movimenta mais de US$ 500 bilhões no 

mundo, representando dentre 1 % e 2,5 % do PIB de cada país. No Brasil, esta 

movimenta atualmente R$ 47 bilhões e gera mais de 200 mil postos de empregos diretos 

e formais.  

O valor bruto da produção física de embalagens atingiu R$ 52,2 bilhões em 

2013, numa alta de um pouco mais de 10 % sobre os R$ 47,4 bilhões gerados em 2012. 

Os plásticos representaram a maior participação no valor bruto da produção 

correspondente a 39,03 % do total, conforme mostra a Figura 1.3, seguido pelo setor de 

embalagens celulósicas com 34,16 % (somado os setores de papelão ondulado com 

18,46 %, cartolina e papel cartão com 9,83 % e papel com 5,87 %), metálicas com 17,07 

%, vidro com 4,79 % e madeira com 2,88 % (ABRE, 2014). 

Figura 1.3 - Produção de embalagens em 2013 de acordo com o material utilizado. 

 
Fonte: adaptado de ABRE, 2014. 
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O setor de embalagens tem utilizado grande parte dos polímeros produzidos 

atualmente, tendo sua maior aplicação em embalagens alimentícias. Com o 

desenvolvimento da sociedade e a consequente alteração no estilo de vida, fortes 

mudanças nos hábitos alimentares do consumidor foram observadas, o que vem 

estimulando a evolução da tecnologia de embalagem e favorecendo um considerável 

aumento da oferta de alimentos pré-preparados (Fabris, Freire e Reyes, 2006). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

(BRASIL, 1996), embalagem para alimento é o invólucro, recipiente ou qualquer forma 

de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, 

proteger ou manter, especificamente ou não, matérias-primas, produtos semielaborados 

ou produtos acabados.  

As embalagens e equipamentos que entrem em contato direto com os 

alimentos devem ser fabricados em conformidade com as boas práticas de fabricação 

(BPF) e nas condições normais ou previsíveis de emprego que não produzam migração 

para os alimentos de componentes indesejáveis, tóxicos ou contaminantes em 

quantidades tais que superem os limites máximos estabelecidos de migração total ou 

específica e que possam representar risco à saúde humana ou ocasionem uma 

modificação indesejável na composição dos alimentos ou nas suas características 

sensoriais (BRASIL, 1996). 

As embalagens de alimentos e bebidas com base em polímeros 

apresentaram elevada importância nas últimas décadas devido à sua facilidade de 

produção, processamento e baixo peso. No entanto, as embalagens poliméricas possuem 

menor estabilidade térmica e mecânica em comparação as embalagens de vidro ou 

metal. Desta forma, a nanotecnologia vem surgindo para superar algumas dessas 

desvantagens, favorecendo seu potencial de aplicação no setor de embalagens 

alimentícias. Por incorporação de nanomateriais, tais como argilas em uma matriz 

polimérica, podem ser produzidos nanocompósitos com propriedades e funcionalidades 

melhoradas. Como resultado espera-se uma maior vida útil do alimento embalado (Bott, 

Stormer e Franz, 2014). 

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA 

A produção de bionanocompósitos é evidenciada principalmente por sua 

biodegradabilidade e tem sido cada vez mais discutida pela comunidade científica a fim 
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de encontrar melhores resultados. Por se tratar de um campo promissor, estes estudos 

tem cada vez mais apresentado resultados relevantes na produção destes 

bionanocompósitos. Utilizando o processo de intercalação por fusão e uma composição 

com uma matriz polimérica biodegradável e argila organomodificada, pode-se obter um 

material com diversas aplicações, como por exemplo, embalagens alimentícias. Estas 

são atualmente estudadas e requerem maior atenção no material utilizado para sua 

produção. Entre os diversos estudos nesta área, destacamos Vinhas et al. (2007); 

Coelho, Almeida e Vinhas (2008); Gomes, Visconte e Pacheco (2010), Carli, Crespo e 

Mauler (2011); Weng, Wang e Wang (2011); Ojijo e Ray (2013), Carli et al. (2013); 

Branciforti et al. (2013); Rhim, Park e Ha (2013); Crétois et al. (2014); Bott, Stormer e 

Franz (2014), Iggui et al. (2015), Oliveira et al. (2015) entre outros trabalhos 

desenvolvidos.  

A organomodificação das argilas, geralmente é necessária para que haja 

uma maior interação com a matriz polimérica durante a formação de compósitos e ou 

bionanocompósitos. Gomes, Visconte e Pacheco (2010) com o objetivo de organofilizar 

a argila vermiculita para posterior utilização em compósitos poliméricos, realizaram 

dois tratamentos nesta argila, sendo um com cloreto de sódio e outro tratamento com o 

sal de amônio cloreto de cetiltrimetilamônio, servindo como surfactante catiônico. Os 

autores observaram por meio da espectroscopia por fluorescência de raios-X que 

ocorreu a troca entre os íons da argila pelo sal de amônio. A intercalação do material 

orgânico nas lamelas da argila, foram observadas também por FTIR e confirmadas por 

DRX.  Por meio da termogravimetria, observaram outras faixas de decomposição 

diferentes da argila natural, atribuídas a decomposição do sal orgânico. Os autores 

confirmaram, através deste estudo, que a vermiculita brasileira apresenta elevado 

potencial de organofilização para poder ser utilizada em compósitos e 

bionanocompósitos poliméricos.  

Carli, Crespo e Mauler (2011) processaram nanocompósitos de PHBV com 

dois tipos diferentes de nanopartículas, argila montmorilonita organicamente 

modificada e haloisita não modificada. Foram utilizados 1, 3 e 5 % de cada argila e os 

sistemas foram processados por meio da técnica de intercalação por fusão. Observou-se 

maior dispersão da argila na matriz polimérica para os sistemas com 3 e 5 %, enquanto 

para 1 % de nanopartículas foi notada a formação de aglomerados de argila. Os 

nanocompósitos apresentaram cristalinidade ligeiramente maior que a do PHBV puro, 

detectada por DSC. As propriedades mecânicas foram melhoradas com a adição de 
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argila, aumentando a rigidez dos nanocompósitos. Foi observado também que os 

resultados térmicos e mecânicos destacaram melhores propriedades dos nanocompósitos 

desenvolvidos com a argila haloisita em comparação aos desenvolvidos com a argila 

montmorilonita, indicando um material interessante para o melhoramento das 

propriedades de polímeros biodegradáveis.  

Por meio de estudos sobre as estratégias de processamento em 

bionanocompósitos, Ojijo e Ray (2013) elaboraram um artigo de revisão rico de 

informações a respeito da correlação entre a técnica utilizada, a estrutura e as 

propriedades desses materiais. Os autores relataram a importância do nanoreforço em 

agregar propriedades semelhantes ou até melhores aos polímeros biodegradáveis em 

comparação aos polímeros a base de petróleo. As principais técnicas utilizadas nos 

trabalhos desenvolvidos com bionanocompósitos para avaliar a estrutura e a morfologia 

foram DRX, MET e MEV associado a espectroscopia de energia dispersiva de raios-X 

(EDX). Segundo os autores, dentre as três técnicas fundamentais de processamento 

(polimerização in situ, intercalação por solução e intercalação por fusão), o 

processamento que envolve a fusão é o preferido entre os pesquisadores porque alinha 

bem com as rotas de processamento industriais atualmente estabelecidas. Este 

procedimento também influi no tipo de interação de nanoargila com os 

polihidroxialcanoatos, caracterizando um nanocompósito mais ordenado, ou seja, com 

estrutura possivelmente intercalada ou esfoliada da argila.  

Nanocompósitos de PHBV/montmorilonita organofílica, com teores de 1, 3 

e 5 % em peso, foram desenvolvidos por Carli et al. (2013) através do processamento de 

intercalação por fusão em extrusora dupla rosca. Para caracterização destes materiais 

foram utilizadas as técnicas de DRX e MET, com o intuito de verificar a cristalização e 

morfologia dos nanocompósitos comparando os diferentes teores de argila e as 

condições de processamento. Foi observada uma boa dispersão das nanopartículas da 

argila na matriz polimérica devido à expansão das camadas de argila durante o 

processamento. Também se constatou que o maior teor de argila aumenta a 

cristalinidade dos bionanocompósitos devido à dispersão ser melhorada durante o 

processamento. No entanto, para o sistema com 1% de montmorilonita notou-se a 

formação de grandes agregados, resultando em uma menor cristalinidade. Uma 

dispersão mais eficaz foi observada nos bionanocompósitos de 3 e 5 % em peso de 

argila, desta forma, tanto o aumento do teor de argila como o aumento na intensidade de 

cisalhamento favoreceram o rompimento destes agregados e uma maior intercalação da 
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argila na matriz polimérica. Estes resultados foram corroborados através das 

micrografias por MET.  

Branciforti et al. (2013) estudaram a cristalinidade de bionanocompósitos de 

PHBV/argila e/ou plastificante. Prepararam amostras apenas com montmorilonita 

organofílica, outras com o plastificante acetil tributil citrato (ATBC) e outras com 

ambos materiais, além da variação da concentração de HV no copolímero. Estes foram 

analisados por cromatografia por exclusão de tamanho (SEC), DSC, DRX e através do 

comportamento mecânico para verificarem alguma modificação na cristalinidade do 

material desenvolvido. Os autores observaram que a adição de plastificante juntamente 

com nanoargila ao PHBV influenciaram no aumento da cristalinidade dos sistemas, 

devido a presença do plastificante. No entanto, constataram que a adição somente de 

nanoargila ao copolímero não interferiu significativamente neste processo. Após 15 dias 

de envelhecimento à temperatura ambiente foi observado um aumento na rigidez de 

todos os materiais, assim como um menor alongamento na ruptura. Assim, a presença 

de ambos os aditivos apresentaram influência combinada, a qual foi responsável por 

propriedades mecânicas melhoradas.  

Crétois et al. (2014) desenvolveram bionanocompósitos de 

PHBV/montmorilonita com o objetivo de investigar a estrutura, propriedades de 

barreira e propriedades térmicas. Os teores de argila (2,5; 5,0; 7,5 e 10 % em peso) 

foram misturados à matriz polimérica de PHBV através da técnica de intercalação por 

fusão. Os sistemas obtidos foram caracterizados por Cromatografia por exclusão de 

tamanho (SEC), DRX, MET, DSC, permeação ao nitrogênio, ao dióxido de carbono e 

ao oxigênio, pervaporação e sorção de água.  Através dos resultados por SEC, foi 

observada uma diminuição no peso molecular das amostras à medida que se aumentou o 

teor de argila, sendo decorrente de altas temperaturas no processo de fusão e também da 

presença do sal quaternário de amônio na argila. Este resultado foi corroborado por 

DRX e MET, onde se observou a formação de uma estrutura do tipo intercalada. Por 

DSC, não foi observado variação de pico entre a matriz de PHBV e os 

bionanocompósitos, sugerindo que o teor de nanoargila não afetou a fase cristalina de 

PHBV. À medida em que aumentou-se o teor de argila à matriz polimérica, a 

permeabilidade dos sistemas ao dióxido de carbono e ao nitrogênio também aumentou, 

porém a permeabilidade ao oxigênio não foi alterada comparando-se ao polímero puro. 

Observou-se também um decréscimo no coeficiente de difusão à medida que aumentou-

se o teor de argila, assim como, uma maior solubilidade para os bionanocompósitos.  
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Para estudar as propriedades de polímeros biodegradáveis, Vinhas et al. 

(2007) prepararam blendas de PHB/amido e PHBV/amido através da técnica de 

evaporação por solvente em clorofórmio e as submeteram ao teste de Sturm para avaliar 

a biodegradabilidade. A biodegradabilidade das blendas produzidas foi verificada pelos 

autores, sendo maior a produção de CO2 da blenda de PHB/amido após os 10 primeiros 

dias. O aumento na degradação das blendas, devido à presença de amido, também foi 

confirmada pelo aumento dos grupos carboxílicos terminais observada na 

espectroscopia de RMN e por infravermelho. Quanto às propriedades mecânicas das 

blendas, os autores observaram uma diminuição devida à presença de amido na 

estrutura confirmada pelas micrografias das fraturas obtidas no ensaio de tração. Ainda 

assim, os autores sugerem que este material possa ser utilizado como embalagens 

devido ao custo acessível e o aumento na biodegradabilidade.  

Coelho, Almeida e Vinhas (2008) realizaram um estudo de biodegradação 

em blendas de PHBV/amido anfótero através do teste de Sturm, um ensaio confiável 

para avaliar a biodegradabilidade de polímeros, blendas e nanocompósitos. Os autores 

processaram as blendas de PHBV/amido na proporção de 75/25 m/m através da técnica 

de intercalação por solução e as submeteram ao teste de Sturm para quantificar o CO2 

produzido durante o ensaio de biodegradação. Foi observado uma boa 

biodegradabilidade da blenda, e que após o 20º dia de ensaio o teor de CO2 se manteve 

constante. Este resultado foi corroborado pelos espectros de FTIR antes e após o ensaio 

de biodegradação onde mostrou a presença de grupos carboxílicos terminais e também 

pela formação de um novo pico no DRX indicando novas estruturas cristalinas. No 

entanto, a resistência à tração e o alongamento da blenda foi diminuída cerca de 18 % 

comparada ao PHBV puro, que segundo os autores pode ter sido devido à baixa 

interação interfacial entre o amido e o polímero. 

Com o objetivo de avaliar o comportamento de biodegradação de PHAs 

verificando o efeito do teor de HV no PHBV, Weng, Wang e Wang (2011) processaram 

através de intercalação por solução os seguintes polímeros PHB, PHBV-3, PHBV-20, 

PHBV-30, PHBV-40 e P(3HB, 4HB), sendo o número ao lado do polímero PHBV 

correspondente ao teor de HV. Estes materiais foram submetidos ao teste de 

biodegradação simulando um processo de compostagem aeróbica intensiva e, em 

seguida, foram caracterizados por meio de MEV, FTIR e TG. Os autores observaram 

que todos os polímeros são biodegradáveis em condições de compostagem controlada, 

sendo que o maior teor de HV resulta numa biodegradação mais rápida já que a 
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cristalinidade do polímero diminui. Foram notados também uma série de cavidades 

formadas após a biodegradação, fazendo com que todos os polímeros perdessem massa 

após os dias de teste. A estrutura química dos PHAs não se alterou, mas a estabilidade 

térmica e o peso molecular foi bastante reduzido durante a compostagem. 

Rhim, Park e Ha (2013) realizaram um estudo de revisão acerca do 

desenvolvimento de novos materiais para serem aplicados como embalagens 

alimentícias. Os estudos apontaram o crescimento na produção de bionanocompósitos, 

que são matrizes de polímeros biodegradáveis reforçados com nanopartículas, pois 

apresentam melhorias nas propriedades mecânicas, térmicas e de barreira em relação 

aos polímeros puros e compósitos convencionais. Segundo os autores, tais melhorias 

apresentadas pelos bionanocompósitos se devem, principalmente, à afinidade da 

nanoargila com a matriz do polímero. Devida a tais melhorias, estes materiais se tornam 

alternativas viáveis para a utilização como embalagem alimentícia, pois as propriedades 

de barreira a gases apresenta um impacto importante sobre a prorrogação do prazo de 

validade de vários alimentos frescos e processados. Aliado a estas propriedades, 

também apresentam boa biodegradabilidade, o que irá reduzir significativamente o 

volume de resíduos provenientes de embalagens alimentícias. Alguns estudos já 

reforçam tais materiais com propriedades antimicrobianas e antioxidantes através do 

tipo de nanocarga utilizada, conferindo maior vantagem na utilização como embalagem 

alimentícia. No entanto, existe uma enorme preocupação sobre os efeitos destas 

nanopartículas na saúde humana, se ocorre ou não a migração destas aos alimentos e o 

efeito da ingestão no corpo humano. Neste sentido, os bionanocompósitos requerem um 

maior estudo quanto à possível toxicidade, bem como à segurança alimentar e ao meio 

ambiente.  

Em estudo recente, Bott, Stomer e Franz (2014) propuseram um modelo 

para analisar a migração de nanopartículas, provenientes de nanocompósitos 

poliméricos servindo como embalagens alimentícias. Os autores elaboraram 

nanocompósitos de polietileno de baixa densidade (PEBD) com concentrações de 0, 

100, 500 e 1000 mg/kg de nanopartículas de nitreto de titânio (TiN). Os materiais foram 

caracterizados por MET e por espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS) e foram determinados o teor de Ti, através de um ensaio de 

migração convencional e de um novo modelo de teste de migração. Os nanocompósitos 

apresentarem distribuição homogênea de TiN nos polímeros, teores de Ti próximos do 

esperado e uma boa recuperação de todos os simulantes utilizados no teste de migração. 
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No teste de migração por simulantes, nenhuma migração de Ti foi detectada, já no 

modelo matemático de migração observaram que as taxas de migração diminuíram com 

o aumento do tamanho das partículas, porém todos sem potencial de migração de 

nanopartículas. Desta forma, os autores verificaram que alimentos embalados com este 

tipo de nanocompósito não apresentaram risco à saúde do consumidor.  

Iggui et al. (2015) estudaram a biodegradação de nanocompósitos de 

PHBV/montmorilonita organofílica em condições ambientais diferentes. Os sistemas 

foram preparados por meio de intercalação por fusão e caracterizados por DRX, MET, 

MEV, SEC, DSC e avaliada a taxa de biodegradação. Foram observadas, através do 

MEV, frações de argila dispersas na forma intercalada e uma pequena fração na forma 

de agregados, o que foi corroborado por DRX. Notaram-se melhorias nas propriedades 

termomecânicas, indicando uma boa dispersão da argila na matriz de PHBV. A 

degradação foi fortemente influenciada pelo teor de montmorilonita, já que a taxa de 

degradação foi menor para os nanocompósitos que para o PHBV puro. Desta forma, a 

perda de massa e a desintegração foram mais acentuadas nos filmes do polímero puro. 

Através do MEV foram observadas superfícies mais desgastadas com maior número de 

cavidades com o aumento no tempo de biodegradação, assim como, massas molares 

menores, indicando uma cisão na cadeia polimérica com a biodegradação. Por DSC, 

notaram que não houve mudança significativa no grau de cristalinidade, indicando que a 

biodegradação se deu de forma igual na fase amorfa e na fase cristalina. 

Para verificar a influência da argila vermiculita nas propriedades de 

bionanocompósitos e em sua biodegradação, Oliveira et al. (2015) desenvolveram 

sistemas de Ecobrás
®

 e vermiculita na forma in natura e modificada através da técnica 

de intercalação por fusão e os caracterizou por meio de FTIR, TG, índice de fluidez, 

ensaios mecânicos e MEV, além da avaliação da taxa de biodegradação.  Foi observado 

que é possível modificar a vermiculita com o sal brometo de tetrabutil fosfonio, 

confirmado por FTIR e TG. Observou-se também que a argila aumentou ligeiramente a 

estabilidade térmica dos sistemas, quando comparado com a matriz de Ecobrás®. A 

vermiculita in natura proporcionou um menor índice de fluidez e, consequentemente o 

aumento de viscosidade do sistema, contrário ao observado no bionanocompósito com 

vermiculita modificada. O sistema Ecobrás
®
/vermiculita modificada apresentou módulo 

de elasticidade superior, sugerindo uma melhor interação carga-matriz. Também foram 

observadas superfícies irregulares, após o teste de biodegradação, com ranhuras e 
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manchas mais escuras decorrentes da atividade microbiana, sendo mais intenso para os 

sistemas com vermiculita modificada. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o constante problema de acúmulo de resíduos constituídos em grande 

parte de plásticos provenientes de diversos setores, o impacto ao meio ambiente é 

agravante. Grande parte destes polímeros demora mais de 100 anos para se degradarem, 

permanecendo em aterros e, muitas vezes, em vias públicas, rios, lagos e parques ao 

nosso redor, o que gera inundações, transmissão de doenças e poluição visual. Neste 

sentido, é necessário estudos e pesquisas para desenvolver alternativas para a 

substituição de tais materiais por elementos mais “eco-friendly” (amigo da natureza), ou 

seja, materiais que não causem danos ao meio em que vivemos e nem à saúde humana.  

Desta forma, as pesquisas em torno de polímeros biodegradáveis estão 

acentuadas, pois estes materiais possuem uma biodegradabilidade mais rápida, além de 

terem propriedades gerais semelhantes aos polímeros sintéticos. São materiais 

produzidos através de uma fonte de carbono renovável e, após o descarte, são 

degradados por micro-organismos originando componentes que retornam ao ciclo da 

natureza.  

No entanto, estes materiais ainda encontram barreiras para servirem de 

substitutos aos polímeros convencionais, já que apresentam alto custo de produção e 

propriedades mecânicas inferiores. Como solução para diminuir esta problemática, a 

nanotecnologia tem investido na utilização de cargas em escala nanométrica misturada à 

matrizes poliméricas. Atualmente as cargas mais utilizadas são os nanotubos de 

carbono, as nanoargilas e as fibras lignocelulósicas, gerando a partir desta mistura os 

bionanocompósitos, com propriedades mecânicas, térmicas e de barreira melhoradas e 

um custo de produção mais baixo. 

O desenvolvimento de bionanocompósitos ainda é recente no meio 

acadêmico e industrial, sendo necessário mais pesquisas, testes e conhecimento à 

respeito das suas estruturas, propriedades e aplicações. O PHBV é um copolímero 

bastante utilizado nestas pesquisas, apresentando excelentes propriedades já 

mencionadas anteriormente.  Já a vermiculita, uma argila brasileira, foi pouco estudada 

neste setor, e como se trata de uma argila de abundância regional, faz-se necessário seu 

incremento na nanotecnologia.  
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À respeito da aplicabilidade destes materiais, se torna interessante a 

verificação dos mesmos em embalagens alimentícias, pois grande parte dos plásticos 

pós-consumo é decorrente de produtos alimentícios. Assim, deve-se verificar se os 

bionanocompósitos são resistentes para tal finalidade e se não terão migração de 

constituintes ao alimento. A partir destes estudos e de outros mais específicos, será 

evidenciada se estes materiais são substituintes viáveis às atuais embalagens 

alimentícias.  
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de 

bionanocompósitos a partir da matriz polimérica de poli(3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato) (PHBV) e argila vermiculita natural e na forma organofilizada. Foi 

utilizada a técnica de intercalação por fusão para a obtenção dos sistemas na forma de 

filmes e foram caracterizados e avaliados quanto estrutura morfológica e a influência da 

argila por meio das técnicas de espectroscopia no infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR), difração de raios-X (DRX), microscopia óptica (MO) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Os resultados de FTIR mostraram mudanças na 

estrutura dos bionanocompósitos com a adição da argila, verificando a incorporação e 

sobreposição de bandas tanto da argila natural como do sal quaternário de amônio. 

Através da técnica de DRX, observou-se uma maior desorganização nos sistemas em 

comparação ao polímero puro, sugerindo uma estrutura de um microcompósito para os 

sistemas com argila natural e tendendo a uma maior esfoliação para os sistemas com 

vermiculita organofílica. A partir das micrografias por MO e MEV, os filmes 

apresentaram um pequeno número de aglomerados para os sistemas naturais e uma 

estrutura mais uniforme para os sistemas organofílicos, corroborando assim com o 

DRX. Desta forma, foi evidenciado que os sistemas com argila organofílica foram os 

que melhor se apresentaram frente as características desejadas para sua possível 

aplicação industrial. Assim, os bionanocompósitos elaborados podem ser uma 

alternativa a substituição de polímeros sintéticos na indústria, por exemplo, em 

embalagens alimentícias.  

 

Palavras-Chave: PHBV, vermiculita, bionanocompósitos, polímeros biodegradáveis. 
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ABSTRACT 

This study aimed at the development and characterization of bionanocomposites from 

the polymer matrix of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) with the 

natural vermiculite clay and organophilizated one. The melt intercalation technique was 

used for obtaining of systems in the form of films and these ones were characterized and 

evaluated for morphological structure and the influence of clay by means of 

spectroscopic techniques in Fourier transform infrared (FTIR), diffraction -ray (XRD), 

optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM). The FTIR results 

show changes in the structure of bionanocomposites with the addition of clay, verifying 

the incorporation and the overlapping of bands of both natural clay and the quaternary 

ammonium salt. Through the XRD technique, a greater disorganization of systems in 

comparison to pure polymer was observed, suggesting a structure of a microcomposite 

in the systems with natural clay and tending to a greater exfoliation in the systems with 

organic vermiculite. From the results of OM and SEM, the film had a small number of 

clusters in the natural systems and a more uniform structure in the organophilic systems, 

thus corroborating the DRX results. In this way, it was evident that systems with 

organoclay had a better performance in relation to the characteristics desired for a 

possible industrial application. Therefore, these bionanocomposites can be an 

alternative to the replacement of synthetic polymers in industry, for example, in food 

packaging. 

 

Keywords: PHBV, vermiculite, bionanocomposites, biodegradable polymers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em busca de novos materiais para melhoria da qualidade de vida, o homem 

começou a explorar a natureza e nela encontrar elementos que auxiliem em seu conforto 

e bem-estar. A partir destas matérias-primas diversos produtos puderam ser sintetizados 

e utilizados nas mais diversas áreas (Rosa, et al. 2002).  

O desenvolvimento da indústria na segunda metade do século XX foi 

profundamente marcado pelo surgimento dos polímeros, os quais constituem atualmente 

boa parte dos materiais utilizados pelo homem (Vinhas, et al. 2007). A indústria de 

plásticos está em desenvolvimento constante, com o surgimento de tecnologias para 

atender às novas demandas que surgem a cada dia. Os plásticos, em sua maioria, são 

materiais produzidos a partir do petróleo, são baratos, duráveis e versáteis, o que facilita 

o desenvolvimento de produtos e beneficia a sociedade de diversas maneiras (Pinto, et 

al. 2012). 

Os plásticos reúnem inúmeras propriedades dificilmente encontradas em 

outros materiais, tais como resistência mecânica, flexibilidade, leveza, atraente relação 

custo/benefício, tornando-o muito versátil para desempenhar diversas funções como, 

por exemplo, embalagens de alimentos. No entanto, a maioria dos artigos plásticos 

vendidos, especialmente as embalagens e outros bens não-duráveis, tornam-se resíduos 

em menos de um ano ou, no pior cenário, após um único uso como é o caso de 

embalagens alimentícias (Pinto, et al. 2012). A alta durabilidade dos polímeros é 

decorrente de sua resistência a ataques químicos e biológicos o que confere um grande 

impacto ao meio ambiente, pois são produzidos resíduos sem destino adequado que 

perduram por centenas de anos (Sadi, et al. 2010). 

A partir deste problema ambiental, que é o acúmulo de resíduos sólidos 

oriundos de plásticos, pesquisadores e indústrias tentam avaliar propostas como 

alternativas para solucioná-lo. Desta forma, foram elaboradas ao longo dos anos 

propostas que tinham como objetivo aumentar a taxa de degradação dos materiais 

poliméricos. Dentre estas, o estudo de polímeros biodegradáveis tem sido amplamente 

difundido, pois estes materiais se degradam facilmente sob a ação de micro-organismos 

e retornam ao ciclo da natureza na forma de dióxido de carbono, água e biomassa 

(Passos, Marconato e Franchetti, 2015; Rosa, et al. 2002).  

Por apresentarem altas taxas de degradação e gerarem um menor impacto 

ambiental, muito se têm investido nesta nova classe de polímeros, os biodegradáveis, 
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onde se destacam: o poli(ácido lático) - PLA; o poli(hidroxibutirato) - PHB; o 

poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) - PHBV e copoliésteres alifáticos aromáticos 

(CAA) biodegradáveis, tais como: Ecoflex
®
 - poli(butilenoadipato/ tereftalato). Desta 

forma, o avanço nas pesquisas em torno destes materiais tem impulsionado o 

desenvolvimento de novos produtos, os quais podem até apresentar melhores 

propriedades frente aos polímeros derivados do petróleo dependendo da aplicação à 

qual se destina (Mei, 2006; Rosa e Pantano Filho, 2003). 

De acordo com Smith (2005), a biodegradação destes polímeros ocorre em 

duas etapas: a primeira consiste em uma quebra dos oligômeros em fragmentos menores 

através de água, luz, oxigênio, calor, aditivos e força mecânica. Já na segunda etapa, 

essas moléculas menores são consumidas pelos micro-organismos e estes produzem 

CO2 e água, sendo posteriormente transformados em biomassa. Outro fator importante 

nessa etapa está na enzima que é excretada pelos micro-organismos, que também auxilia 

na quebra dos oligômeros para facilitar sua absorção pelo mesmo. Este esquema de 

biodegradação está representado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Mecanismo de biodegradação. 

 
Fonte: adaptado de Smith (2005). 

Um dos polímeros biodegradáveis que apresenta crescente interesse 

industrial é o PHBV, um copolímero do PHB sintetizado por uma bactéria a partir de 

matérias-primas agrícolas e que apresenta boa biodegradabilidade, biocompatibilidade e 

termoplasticidade. É um polímero que se mostra mais resistente que seu homopolímero 

PHB, porém suas propriedades térmicas e físicas dependem do teor de hidroxivalerato 
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(HV) presente (Pradella, 2006). No entanto, apresenta algumas limitações quanto à sua 

utilização em larga escala devido, principalmente, à sua instabilidade térmica no estado 

fundido e custo elevado de produção, em comparação aos polímeros sintéticos 

convencionais (Sudesh, Abe e Doi, 2000). Como alternativa, tem-se a incorporação de 

argila à matriz polimérica, formando nanocompósitos ou bionanocompósitos, 

melhorando as propriedades mecânicas e térmicas do material quando comparadas ao 

polímero puro, podendo ou não diminuir o custo total de produção (Pan e Chen, 2007). 

Como solução aos problemas levantados anteriormente existem interesses 

em substituir materiais sintéticos por materiais biodegradáveis em algumas aplicações 

de descarte rápido (Lorks, 1998). Neste sentido, temos a produção de 

bionanocompósitos poliméricos, nos quais se utiliza um material de reforço para 

melhorar as propriedades da matriz e tornar viável sua aplicação. Quando o material de 

reforço está na escala nanométrica (< 100 nm), o material obtido é denominado 

nanocompósito polimérico (Bragança, et al. 2007).  

A argila empregada para tentar melhorar as propriedades da matriz de 

PHBV neste trabalho foi a vermiculita, uma argila abundante no Brasil com reservas no 

Piauí, Goiás, Paraíba e Bahia, mas que necessita de modificação química para sua 

utilização como uma organoargila. A vermiculita é um argilomineral derivado de 

alteração de micas, que possui a peculiaridade de expandir quando submetido a altas 

temperaturas, sendo esta a característica que impulsiona seu valor industrial (Du, et al. 

2003). Os silicatos são naturalmente hidrofílicos, o que torna difícil a interação e a 

capacidade de mistura com matrizes poliméricas apolares. Para que os filossilicatos 

hidrofílicos se tornem organofílicos, os cátions hidratados das intercamadas devem ser 

trocados. A troca melhora a compatibilização entre a argila e a matriz polimérica sendo, 

em geral, realizada com surfactantes catiônicos - íons alquilamônio (Park, Seo e Lee, 

2002). Essas argilas modificadas (ou organoargilas) têm energia superficial menor e são 

compatíveis com polímeros orgânicos. Além disso, aumenta a distância intercamadas 

(espaço basal), o que facilita a intercalação tanto por monômeros quanto por polímeros. 

Dependendo da densidade de carga iônica da argila e do íon surfactante alquilamônio, 

tornam-se possíveis diversos arranjos deste íon. De maneira geral, quanto maior for o 

tamanho das cadeias do surfactante e a densidade de carga da argila, maiores serão as 

distâncias entre as camadas desta argila (Fisher, 2003).  

Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a 

caracterização de bionanocompósitos a partir da matriz polimérica de PHBV e argila 
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vermiculita natural e organofilizada. Os sistemas na forma de filmes foram preparados 

através da técnica de intercalação por fusão e teve a influência da argila avaliada por 

meio das técnicas de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR), difração de raios-X (DRX), microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Com isto, tendo à finalidade principal a aplicação destes materiais 

como embalagens alimentícias. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS 

2.1.1. Poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) – PHBV 

O PHBV utilizado foi fornecido pela PHB Industrial S/A (São Paulo, Brasil) 

na forma de pó, sendo previamente peneirado para a retirada de eventuais impurezas. A 

Figura 2.2 ilustra a estrutura química do PHBV. 

Figura 2.2 - Estrutura química do PHBV. 

 
Fonte: Rosa e Pantano Filho (2003). 

2.1.2. Argila Vermiculita 

A argila vermiculita expandida (VMT) de fórmula molecular (Mg, Fe)3 [(Si, 

Al)4O10] [OH]2 4H2O foi fornecida pela Mineração Pedra Lavrada – Paraíba.  

2.1.3. Sal Quaternário de Amônio 

A organofilização da vermiculita expandida realizou-se com o sal cloreto de 

estearil dimetil amônio, comercialmente conhecido como Praepagen WB
®
. Sua 

estrutura química é ilustrada na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Estrutura química do sal cloreto de estearil dimetil amônio. 

 
Fonte: Araújo, et al. (2007). 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Modificação Química da Argila Vermiculita 

O sistema de organofilização da argila foi montado no Laboratório de 

Polímeros e Materiais Conjugados da Universidade Federal do Piauí e a metodologia foi 

realizada de acordo com procedimentos seguidos por Araújo, et al. (2007).  

2.2.2. Processamento dos Bionanocompósitos - Intercalação por Fusão 

A argila no seu estado natural e também organofilizada foi inicialmente 

incorporada a matriz de PHBV com o intuito de obter a composição final em um 

misturador interno da HAAKE, modelo Rheomix 3000, com câmara apresentando 

volume livre 310 cm
3
 e rotores do tipo “roller”. 

Utilizou-se um fator de preenchimento de 70 % da câmara de mistura em 

todos os casos e o misturador foi operado a 170 ºC e 50 rpm durante 10 minutos. As 

concentrações utilizadas de argila sem tratamento e modificadas foram de 1, 3 e 6 %. 

Esta etapa de processamento foi realizada no Laboratório de Processamento de 

Polímeros pertencente à Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Os sistemas obtidos anteriormente foram triturados e em seguida moldados 

por compressão em uma prensa hidráulica MH-08-MN. Utilizou-se a temperatura de 

190 °C com aplicação de carga de 2 toneladas durante 3 minutos. Os materiais assim 

obtidos na forma de filmes foram deixados resfriar à temperatura ambiente. A 

composição e simbologia empregada para os bionanocompósitos são ilustradas na 

Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Composição e simbologia empregada para os bionanocompósitos de 

PHBV e argila vermiculita. 

PHBV Vermiculita natural Simbologia 

99 % 1 % PHBV + VMT 1 % 

97 % 3 % PHBV + VMT 3 % 

94 % 6 % PHBV + VMT 6 % 

PHBV Vermiculita organofílica Simbologia 

99 % 1 % PHBV + VMTO 1 % 

97 % 3 % PHBV + VMTO 3 % 

94 % 6 % PHBV + VMTO 6 % 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS BIONANOCOMPÓSITOS 

2.3.1.  Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

A técnica de espectroscopia no infravermelho (FTIR) é amplamente 

utilizada para a verificação e determinação dos grupos funcionais presentes nos 

sistemas. Nesse contexto, esta técnica foi utilizada com o objetivo de avaliar a 

ocorrência de alterações nos grupos funcionais dos bionanocompósitos PHBV/VMT em 

relação ao copolímero PHBV puro. As análises de FTIR foram realizadas em um 

espectrômetro modelo IRAffinity-1 da marca SHIMADZU com varredura de 4000 a 

450 cm
-1

, pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – 

IFPI.  

2.3.2.  Difração de Raios-X (DRX) 

Os bionanocompósitos foram analisados pelo método de difração de raios-X 

(DRX) amplamente conhecido por investigar o arranjo ordenado de átomos ou 

moléculas através da interação eletromagnética, sendo um método tradicional para 

determinação da estrutura cristalográfica em polímeros cristalinos. Esta análise foi 

realizada no Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados – LIMAV da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI em um difratômetro da marca SHIMADZU 

modelo XRD 6000 operando na faixa angular (2θ) entre 1,5 º a 30 º utilizando CuKα 

como radiação incidente e λ = 1,54 Å. 

 

 



44 

 

2.3.3. Microscopia Óptica (MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

Com o intuito de avaliar a morfologia, foi realizada a captura de imagens 

com um aumento de 20 X (200 µm) em diferentes pontos das amostras utilizando 

microscópio óptico da marca Leica Microsystems e modelo M750. Estas análises foram 

realizadas no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG. 

A morfologia superficial dos sistemas também foi analisada por meio de um 

microscópio eletrônico de varredura da marca SHIMADZU e modelo SSX-550 com 

magnitude de 500 X, pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI. As amostras foram cortadas em pedaços pequenos e 

previamente metalizadas com ouro durante dois minutos, em aparelho Quick Coater 

SC-701.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

As análises de FTIR foram realizadas para identificar possíveis alterações 

na estrutura química da vermiculita ao ser modificada e também dos bionanocompósitos 

com a adição de argila natural e organofilizada. Na Figura 2.4 pode-se observar os 

espectros da vermiculita natural (VMT) e organomodificada (VMTO).  

Figura 2.4 – Espectro de infravermelho (FTIR) da vermiculita natural (VMT) e 

organofílica (VMTO). 
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A vermiculita natural apresenta uma forte banda de absorção na região de 

3329 cm
-1

 referente a deformação axial de OH de moléculas de água de hidratação e 

também dos grupos silanóis (SiOH). Outras bandas características da argila natural são 

observadas na região de 1640 cm
-1

 atribuídas à flexão OH da água de hidratação, as 

bandas 990 e 1045 cm
-1

 referentes as vibrações de estiramento Si-O-Si e Si-O-Al e as 

bandas em 873 e 674 cm
-1

 que são atribuídas a vibrações de deformação Al-OH e Al-O, 

respectivamente. Estas bandas características da vermiculita também foram observadas 

no trabalho de Oliveira et al. (2015) para a produção de bionanocompósitos de 

Ecobrás
®

, assim como na modificação da vermiculita para a produção de 

bionanocompósitos de PLA realizada por Fernández, Fernández e Aranburu (2013). 

Para a vermiculita organofílica observou-se o desaparecimento da banda em 

3329 cm
-1

, caracterizando que ocorreu a modificação orgânica pela retirada da água de 

hidratação. No seu espectro foram observadas novas faixas de absorções em 2915 e 

2846 cm
-1

, atribuídas aos estiramentos simétrico e assimétrico de grupos CH2, 

respectivamente. Estas bandas também foram encontradas no estudo de Gomes, 

Visconte e Pacheco (2010) que avaliaram o processo de organofilização da vermiculita 

brasileira. Isto indica que houve a incorporação das moléculas de sal orgânico à 

estrutura da argila, corroborando ao estudo de Ramos Filho et al. (2005) ao 

modificarem argila para a produção de nanocompósitos. A banda de pequena 

intensidade na região de 1462 cm
-1

 corresponde a deformações assimétricas do grupo 

CH3 do nitrogênio quaternário, sugerindo que os cátions de amônio estão presentes na 

estrutura modificada da argila confirmando a organofilização. Resultado semelhante foi 

observado por Oliveira et al. (2015), que indicou que o sal quaternário de amônio foi 

absorvido dentro da estrutura da argila, através do surgimento de novas bandas. 

A Figura 2.5 mostra o espectro dos bionanocompósitos produzidos a partir 

da vermiculita natural. Com a adição de nanocarga à matriz polimérica podem ocorrer 

os surgimentos de novos grupos funcionais, decorrente de estiramentos ocasionados por 

interações de ligações químicas (Luk, et al. 2011). 

As bandas observadas para o PHBV puro foram em 3439 cm
-1

, que está 

relacionada aos grupos álcoois ou fenóis com ligações de hidrogênio, representado pela 

vibração de estiramento OH. Outras bandas do PHBV se encontram em 2933 cm
-1

 e 

2981 cm
-1

, representando o estiramento vibracional de grupos C-H alifáticos e o 

alongamento assimétrico do CH3, respectivamente. As bandas na região de 1747 – 1699 

cm
-1

 referem-se a vibração de estiramento C=O do grupo éster presente no polímero.  
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As deformações simétrica e assimétrica do CH3 e o estiramento vibracional C-O-C, 

estão representados pelas bandas de transmitância observadas em 1452 cm
-1

 e na região 

1296 – 1114 cm
-1

. As demais bandas observadas entre 1000 – 500 cm
-1

 são relativas aos 

estiramentos do grupo C-C. Desta forma, o espectro do PHBV puro apresenta algumas 

bandas características já relatadas no estudo de Liu et al. (2009), que avaliaram a 

modificação química do PHBV puro com o intuito de melhorar sua estabilidade térmica, 

e também relatadas no trabalho de Weng, Wang e Wang (2011) que avaliaram as 

diferentes concentrações de HV na estrutura do PHBV. 

Figura 2.5 - Espectros de infravermelho (FTIR) do PHBV puro e dos 

bionanocompósitos produzidos com vermiculita natural. 
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Nota-se que com o aumento do teor de argila nos bionanocompósitos as 

bandas relativas ao PHBV puro tem sua intensidade diminuída. No entanto, as bandas 

permanecem com o mesmo comprimento de onda, o que sugere que a estrutura química 

dos bionanocompósitos não foi significativamente alterada pela inserção de argila 
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natural. O que se observa é a diminuição de grupos metilenos C-H, resultando em uma 

desordem dos grupos funcionais característicos do polímero. As bandas que se 

apresentam na região de 1747 – 1699 cm
-1

 referentes a vibração de estiramento C=O do 

grupo éster, tornaram-se mais estreitas ao aumentar o teor de vermiculita nos sistemas. 

Resultado semelhante foi encontrado por Silva, Thiré e Barreto (2009) ao 

desenvolverem bionanocompósitos de PHBV e atapulgita natural pelo método de 

intercalação via solução, onde observaram que o aumento no teor de argila natural não 

afetava a estrutura química do PHBV.  

Em seu estudo sobre os efeitos da organomodificação da argila vermiculita e 

seu potencial para a produção de bionanocompósitos poli(ácido láctico) (PLA) e 

vermiculita organofílica, Fernández, Fernández e Aranburu (2013) relataram as bandas 

encontradas na vermiculita natural, sendo uma em 3640 cm
-1

 relacionada a vibração de 

estiramento O-H possivelmente de água de hidratação e grupos silanos ligados. Outra 

banda característica da argila está na região próxima a 1650 cm
-1

, devido a vibrações de 

flexão O-H de água de hidratação e bandas fortes também foram encontradas na região 

de 1000 – 450 cm
-1

, atribuídas as vibrações de estiramento Si-O-Si e Si-O-Al. Estas 

bandas referentes a argila nacional, não são facilmente observadas nos 

bionanocompósitos de PHBV/vermiculita desenvolvidos, devido a possível 

sobreposição das bandas do polímero puro. Esta sobreposição também foi evidenciada 

por Yang et al. (2010) nos bionanocompósitos de polipirrol e vermiculita desenvolvidos 

por meio da técnica de polimerização in situ.  

A Figura 2.6 ilustra os espectros de infravermelho para os 

bionanocompósitos produzidos a partir de vermiculita organofílica. As bandas relativas 

ao PHBV puro também são observadas nos sistemas organofílicos, no entanto, com uma 

diferença de intensidade mais acentuada em comparação aos sistemas com argila 

natural. Observa-se um aumento na banda 3439 cm
-1

, atribuída ao estiramento O-H no 

PHBV puro, mas possivelmente com a inserção da argila organofílica, esta banda esteja 

representando vibrações de estiramento N-H, o que representa a presença do sal 

quaternário de amônio na argila modificada e, assim, nos bionanocompósitos. Desta 

forma, não foi verificada a diminuição das bandas O-H, como foi observado por Wang 

et al. (2013) no trabalho onde desenvolveram nanocompósitos de poliestireno e 

vermiculita pela técnica de polimerização in situ. Estes autores observaram que a 

organomodificação da argila resultava na diminuição das bandas O-H, em 
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aproximadamente 3431 cm
-1

, indicando que a quantidade de cátions hidratados 

diminuem nos nanocompósitos elaborados com argila organofílica. 

Figura 2.6 - Espectros de infravermelho (FTIR) do PHBV puro e dos 

bionanocompósitos produzidos com vermiculita organofílica. 
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Nota-se também um ligeiro aumento nas demais bandas reportadas para o 

PHBV, pois na região 3000 – 900 cm
-1

 as bandas do sal quaternário de amônio estão 

sobrepondo as bandas do polímero. Na banda 2920 cm
-1

 observou-se um aumento da 

intensidade de vibração assimétrica C-H e a diminuição da banda 459 cm
-1

 é atribuída a 

vibrações de deformação da ligação C-C. Oliveira et al. (2015) observaram o 

aparecimento das bandas 2960 e 2857 cm
-1

 atribuídas ao estiramento C-H, quando 

modificaram a argila vermiculita, o que pode explicar a aumento da banda 2920 cm
-1

 

nestes sistemas. Também foram observadas novas bandas em 2922 e 2847 cm
-1

, no 

estudo de Gomes, Visconte e Pacheco (2010) referente a organofilização da vermiculita, 
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sendo estas novas bandas associadas ao estiramento simétrico e assimétrico do CH2. 

Assim, nota-se através dos espectros que houve uma boa incorporação do sal 

quaternário de amônio na estrutura da argila. 

Os bionanocompósitos com argila organofílica diferiram mais da matriz 

polimérica que os sistemas com argila natural. Isto decorre da utilização do sal 

quaternário de amônio utilizado para modificar a vermiculita. Desta forma, acredita-se 

em uma boa intercalação dos íons alquilamônio entre as camadas de silicatos.  

3.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

Foram realizadas análises de difração de raios X nos bionanocompósitos 

elaborados com a argila natural para observar mudanças significativas na estrutura dos 

bionanocompósitos (Figura 2.7).  

Figura 2.7 - Difratogramas de raios X da vermiculita natural, PHBV puro, PHBV 

+VMT 1 %, PHBV + VMT 3 % e PHBV + VMT 6 %. 
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Esta técnica foi utilizada para avaliar a estrutura cristalina do material 

estudado, neste caso, observou-se a modificação ocorrida através da inserção da 

vermiculita no polímero PHBV, pois o comportamento de cristalização é decorrente da 

dispersão da matriz polimérica nas camadas de argila (D’Amico, Manfredi e Cyras, 

2012). 

Conforme relatado na literatura, os picos de difração de raios-X do PHBV 

correspondem ao mesmo padrão do seu homopolímero PHB (Lai, et al. 2004). Observa-

se que os picos do PHBV estão compreendidos entre 10 e 35 º na região 2θ, no entanto, 

para os bionanocompósitos esta região é ampliada, apresentando picos inferiores a 2θ 

igual a 10 º. Isto é devido a presença da argila vermiculita, cujos picos de difração 

também se encontram nesta região. Como a vermiculita é um argilomineral de estrutura 

lamelar, possuindo duas camadas tetraédricas envolvendo uma camada octaédrica, 

torna-se mais eficaz sua incorporação na matriz polimérica (Ugarte, Sampaio e França, 

2005). 

Para a argila vermiculita natural foram observados três picos característicos 

em 2θ igual a 3,96 °; 6,28 ° e 7,18 °, com distâncias basais de 23,92 Å; 14,06 Å e 12,30 

Å, respectivamente. Fernández, Fernández e Aranburu (2013) ao avaliarem a 

organomodificação da vermiculita para a produção de nanocompósitos 

PLA/vermiculita, também encontraram dois picos semelhantes para a argila natural, 

sendo eles 7,34 ° (12,0 Å) e 3,50 ° (25,2 Å), ambos correspondendo a distância 

interplanar basal d001. O resultado deste estudo corrobora com o encontrado nos 

difratogramas da vermiculita natural realizado por Zhang et al. (2009) ao 

desenvolverem nanocompósitos de quitosana e vermiculita. No entanto, estes autores 

consideram que o pico intenso em 6,10 ° é resultado de prováveis impurezas dentro da 

vermiculita natural. 

A posição dos principais picos do PHBV e dos bionanocompósitos, assim 

como o da vermiculita pura, estão expressos na Tabela 2.2 juntamente com suas 

respectivas distâncias interplanares basais.  

Observou-se que o primeiro pico da argila vermiculita não apareceu nos três 

bionanocompósitos elaborados e os outros dois picos característicos da argila 

apresentaram espaçamento basal maior nos sistemas, passando da distância d001=14,06 

Å da argila vermiculita para 14,42 Å no sistema com 1 % de argila e 14,19 Å para os 

sistema com 3 e 6 % de nanocarga. Assim, com o aumento do teor de argila nos 

bionanocompósitos ocorreu uma pequena mudança nos picos de difração relativos a 
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vermiculita na faixa 2θ de 3 a 8 °, aumentando a intensidade destes com o aumento no 

teor de argila. Isto é devido possivelmente a presença de um mínimo de intercalação das 

cadeias do polímero entre as camadas da vermiculita. Assim, pode-se perceber a 

formação de uma possível estrutura de um microcompósito nos bionanocompósitos. 

Segundo Crétois et al. (2014) a ocorrência do aumento do espaçamento basal d001 é em 

virtude da mudança para ângulos menores do pico de difração e consequentemente a 

intercalação das cadeias do polímero nas camadas de nanoargila, já o desaparecimento 

de picos é atribuído à presença de uma estrutura esfoliada, enquanto, a presença dos 

mesmo ângulos ou variações muito pequenas representam estruturas de 

microcompósitos.  

Tabela 2.2 – Distância interplanar basal para o PHBV puro, a vermiculita pura e os 

bionanocompósitos com argila natural. 

PHBV puro VMT 
PHBV + VMT 

1 % 

PHBV + VMT 

3 % 

PHBV + VMT 

6 % 

2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 

  3,96 23,91       

  6,28 14,06 6,12 14,42 6,22 14,19 6,22 14,19 

  7,18 12,30   7,10 12,43 7,14 12,37 

13,68 6,46   13,40 6,60 13,52 6,54 13,54 6,53 

17,02 5,20   16,84 5,28 16,98 5,21 16,96 5,22 

20,18 4,39   20,14 4,40 19,96 4,44 20,10 4,41 

21,70 4,09   21,48 4,13     

22,72 3,92   22,30 3,98     

25,80 3,45   25,42 3,50 25,40 3,50 25,48 3,49 

27,38 3,25   27,04 3,28 27,24 3,27 27,22 3,27 

Observa-se também que a medida que o teor de vermiculita aumenta nos 

sistemas aumenta-se também a intensidade dos picos relativos a argila, indicando 

possivelmente que o número e o tamanho dos aglomerados aumentou ligeiramente, 

corroborado pelo resultados de MEV que serão descritos adiante. Assim também foi 

relatado na literatura por Yang et al. (2010) onde não observaram dispersão da 

vermiculita na matriz de polipirrol. Em contrapartida, Carli, Crespo e Mauler (2011) 

notaram um maior efeito da interação da argila montmorilonita modificada e haloisita 

natural com a matriz de PHBV resultando em estruturas propensas a serem esfoliadas. 

Pode-se observar também que a inserção de vermiculita e o aumento do seu 

teor na matriz do PHBV ocasiona uma maior desorganização nos sistemas. Os picos 

relativos ao PHBV sofrem mudanças significativas de intensidade, as quais diminuem 

com o maior teor de argila. Isto caracteriza uma diminuição da cristalinidade dos 

sistemas, favorecendo maior flexibilidade do material. Branciforti et al. (2013) também 
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verificaram esta alteração de intensidade nos picos ao adicionarem montmorilonita à 

matriz de PHBV. 

A Figura 2.8 ilustra os difratogramas para os bionanocompósitos produzidos 

a partir da vermiculita organofílica, assim como o do PHBV puro e da própria argila 

modificada.  

Figura 2.8 - Difratogramas de raios X da vermiculita organofílica, PHBV puro, PHBV 

+VMTO 1 %, PHBV + VMTO 3 % e PHBV + VMTO 6 %. 
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A partir do padrão DRX da vermiculita organofílica podem ser vistos quatro 

picos diferentes em comparação à vermiculita natural, sendo eles em 2θ = 1,94°; 2,34°; 

4,74° e 7,06°, que correspondem aos espaçamentos basais 45,48 Å; 37,71 Å; 18,62 Å e 

12,51 Å, respectivamente. Estas distâncias apresentaram-se maiores para a vermiculita 

organofílica em comparação a mesma na forma natural. Assim, o aumento no 

espaçamento basal (d) sugere que os cátions alquilamônio foram bem intercalados entre 
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as camadas do silicato, corroborando com os resultados obtidos por Gomes, Visconte e 

Pacheco (2010), que observaram a intercalação do sal quaternário de amônio na argila 

vermiculita é devido ao maior afastamento das galerias do silicato. Fernández, 

Fernández e Aranburu (2013) notaram resultado semelhante ao modificarem a 

vermiculita com sal quaternário de amônio, evidenciando a intercalação do sal nas 

lamelas do silicato e, assim, uma maior expansão do espaçamento d.  

Os picos e suas respectivas distâncias basais dos sistemas organofílicos 

estão representados na Tabela 2.3.  

Tabela 2.3 - Distância interplanar basal para o PHBV puro, a vermiculita organofílica e 

os bionanocompósitos a partir da vermiculita modificada. 

PHBV puro VMTO 
PHBV + 

VMTO 1 % 

PHBV + 

VMTO 3 % 

PHBV + 

VMTO 6 % 

2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 2θ d (Å) 

  1,94 45,48     1,86 47,44 

  2,34 37,71       

  4,74 18,62       

  7,06 12,51       

13,68 6,46   13,46 6,56 13,56 6,52 13,84 6,39 

      14,14 6,26   

17,02 5,20   16,88 5,25 17,02 5,20 17,20 5,15 

20,18 4,39   20,00 4,43 19,98 4,44 20,41 4,34 

21,70 4,09     21,74 4,08 21,86 4,06 

22,72 3,92     22,66 3,92 22,90 3,88 

25,80 3,45   25,52 3,50 25,58 3,48 25,72 3,46 

27,38 3,25   27,14 3,28 27,12 3,38 27,48 3,24 

Pode-se notar que nos sistemas com 1 e 3 % de argila organofílica não é 

visível nenhum pico, sendo apenas alterada a intensidade dos picos relativos ao PHBV 

puro e um ligeiro aumento na distância basal destes. Além da desordem causada pela 

argila na estrutura cristalina do PHBV, nota-se também uma tendência à estrutura 

esfoliada dos sistemas, pois segundo Crétois et al. (2014) quando ocorre o 

desaparecimento dos picos relativos a distância d001 da argila nos bionanocompósitos é 

atribuído à presença de uma estrutura esfoliada, ou seja, uma individualização das 

camadas da nanoargila. Resultado diferente do observado por Yang et al. (2010) que 

perceberam os principais picos da vermiculita modificada nos sistemas elaborados com 

polipirrol. Já Wang et al. (2005) observaram que com o aumento no teor de argila, um 

certo grau de agregação foi obtido para os sistemas de PHBV/montmorilonita, 

evidenciando uma provável intercalação. 
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Para o sistema com 6 % de vermiculita organofílica, observou-se a presença 

de um pico de difração referente a argila modificada com um aumento na distância 

basal, o que caracteriza uma forte intercalação das cadeias do polímero nas lamelas da 

argila. Assim, quanto maior o teor de argila adicionada aos sistemas, observou-se uma 

mudança na estrutura, que parte de possivelmente esfoliada para intercalada. No estudo 

de Carli et al. (2013), foi observado nos seus sistemas de PHBV e montmorilonita que 

para 1 % de argila a estrutura predominante era a de um microcompósito e quando se 

aumentou o teor de argila para 3 e 5 % foi notada uma maior intercalação das camadas 

de argila organofílica pelas cadeias do polímero. 

Nos difratogramas observa-se também comportamentos distintos para cada 

sistema, pois o bionanocompósito com 1 % de argila teve uma redução acentuada nos 

picos referentes ao PHBV, distinto do ocorrido nos sistemas com 3 e 6 % de 

vermiculita. Já para o sistema com 3 % de argila organofílica, nota-se o aparecimento de 

um ombro em 2θ = 14,14 °, não correspondendo a nenhum dos picos relativos ao 

polímero puro. Esses comportamentos distintos podem ser atribuídos, possivelmente, as 

alterações ocasionadas pelas fortes ligações de hidrogênio que ocorrem ao adicionar a 

argila organofílica na matriz polimérica. Estas ligações são discutidas por Carli, Crespo 

e Mauler (2011), atribuindo-as a maior desorganização do sistema e maior incorporação 

da argila nos bionanocompósitos de PHBV e montmorilonita organofílica. 

No entanto, segundo Paul e Robenson (2008), a técnica de DRX isolada não 

certifica o tipo de estrutura formada a partir da adição da argila, sendo necessária uma 

análise através da técnica de microscopia eletrônica de transmissão (MET) para 

confirmar a provável estrutura dos bionanocompósitos. 

3.3. MICROSCOPIA ÓPTICA (MO) E MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA (MEV) 

As micrografias ópticas do PHBV puro e dos bionanocompósitos são 

ilustradas na Figura 2.9. Observou-se uma maior nitidez na micrografia do PHBV puro, 

o que já era esperado. Já para os bionanocompósitos foram verificados pontos mais 

escuros nas micrografias dos sistemas com a vermiculita natural e organofilizada, os 

quais são aglomerados oriundos do maior teor de argila, mostrando que a mesma se 

dispersou na matriz polimérica de forma heterogênea. 
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Este resultado é semelhante ao de Carli et al. (2013), que desenvolveram 

bionanocompósitos de PHBV/montmorilonita e PHBV/haloisita, os autores observaram 

através de micrografias MET grandes aglomerados das argilas nos sistemas, no entanto 

também relataram que o maior teor de argila resultava em uma dispersão mais 

homogênea. Outro resultado semelhante se encontra na pesquisa de Mesquita et al. 

(2013) que observaram em suas micrografias ópticas de bionanocompósitos de 

PHB/PP-g-MA/vermiculita intercalados por fusão uma dispersão não homogênea da 

argila empregada nos sistemas. 

Figura 2.9 – Micrografias ópticas (20 X) dos filmes de PHBV puro e dos 

bionanocompósitos com vermiculita natural e organofílica. 
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Através das micrografias ópticas também pode-se observar que os 

bionanocompósitos com a adição de vermiculita organofílica apresentaram imagens 

mais homogêneas, corroborado pela técnica de DRX e por MEV que será apresentado 

posteriormente. Este resultado também foi observado por Zhang et al. (2009) ao 

avaliarem as imagens obtidas por MET dos bionanocompósitos elaborados com 

quitosana e três diferentes tipos de vermiculita modificada, sendo o sistema com argila 

organofílica o que se apresentou mais homogêneo. Wang et al. (2005) observaram nos 

bionanocompósitos de PHBV/montmorilonita produzidos por intercalação por solução, 

por meio de microscopia óptica de luz polarizada, uma limitação no crescimento de 

esferulitos indicando um menor grau de cristalinidade, o que também pode ser atribuído 
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aos sistemas organofílicos elaborados neste estudo, devido a maior dispersão da argila e 

a provável estrutura esfoliada destes sistemas. 

Para visualizar melhor a morfologia e estrutura dos bionanocompósitos 

elaborados com vermiculita natural e organofílica, as amostras também foram 

submetidas as técnicas de MEV. A Figura 2.10 ilustra as micrografias MEV para o 

PHBV puro e para os bionanocompósitos. 

Figura 2.10 - Micrografias MEV (500 X) dos filmes de PHBV puro e dos 

bionanocompósitos com vermiculita natural e organofílica. 
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Percebeu-se através das micrografias que o polímero PHBV apresentou 

morfologia uniforme e sem ranhuras. Observou-se também alguns pontos mais densos, 

que possivelmente são característicos de uma fusão incompleta do mesmo ou da 

presença de impurezas. Resultado semelhante do encontrado por Passos, Marconato e 

Franchetti (2015), que obtiveram micrografias completamente homogêneas do PHBV. 

Assim também, observado por Weng, Wang e Wang (2011) que obtiveram micrografias 

uniformes para as diferentes matrizes de PHBV com variação nos teores de HV.  

Para os sistemas com argila natural, tem-se micrografas regulares muito 

próximas da imagem do polímero puro. Observa-se mais detalhadamente a formação de 

pequenos aglomerados brancos, possivelmente da argila não dispersa completamente no 

polímero, sendo mais notório com o maior percentual de nanocarga. Thiré, Arruda e 

Barreto (2011) também observaram a formação de pontos brancos nos sistemas de 
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PHBV/atapulgita, indicando que os aglomerados de argila não foram homogeneamente 

distribuídos sobre a matriz polimérica. Da mesma forma, pequenos aglomerados de 

argila foram observados em micrografias MET nos sistemas de PHBV/montmorilonita 

produzidos por Crétois et al. (2014). 

Através das micrografias nota-se que os bionanocompósitos com argila 

organofílica se apresentaram mais homogêneos e dispersos que os demais, pois quase 

não se observa a presença da argila. Isto pode ser decorrente da maior interação entre a 

vermiculita organomodificada e a matriz polimérica do PHBV, o que foi corroborado 

pela técnica de DRX que evidenciou uma possível tendência a esfoliação das estruturas 

dos sistemas organofílicos devido ao não aparecimento dos picos característicos da 

vermiculita nestes bionanocompósitos. Diferentemente dos resultados obtidos por Iggui 

et al. (2015) que observaram pontos característicos da argila montmorilonita na matriz 

de PHBV, mostrando a formação de bionanocompósitos intercalados como também foi 

evidenciado por DRX. Sistemas sem manchas e pontos brancos foram notados por 

Oliveira et al. (2015) ao desenvolverem bionanocompósitos de Ecobrás
®

 e vermiculita, 

os quais obtiveram micrografias MEV bem homogêneas para os bionanocompósitos, 

verificado pela boa dispersão da argila. 

4. CONCLUSÃO 

Os bionanocompósitos elaborados apresentaram uma desorganização no 

sistema em comparação ao polímero puro, observado pelas técnicas de FTIR e DRX, 

sugerindo uma estrutura de um microcompósito para os sistemas com argila natural e 

uma possível esfoliação para os sistemas com vermiculita organofílica. No entanto, 

estas estruturas só poderiam ser corroboradas com outras técnicas como MET. Através 

da análise de FTIR, observou-se a intercalação da nanocarga no PHBV, conferindo-lhe 

bandas específicas e sobrepostas, assim como, a inserção do sal alquilamônio na 

organomodificação da vermiculita. 

Através dos resultados de MO e MEV, pôde-se avaliar a morfologia e 

observar que os filmes de PHBV puro são mais uniformes em relação aos filmes com a 

vermiculita. Os filmes para os sistemas naturais apresentaram uma pequena quantidade 

de aglomerados de argila, formando pontos brancos e mais espessos, à medida que se 

aumentava o teor de argila. Entretanto, os sistemas com vermiculita organofílica, 



60 

 

apresentaram-se mais homogêneos e sem a presença de aglomerados na estrutura, o que 

induz a uma maior interação entre a argila modificada e a matriz polimérica. 

Neste estudo, pôde-se avaliar as principais propriedades dos 

bionanocompósitos à base PHBV e vermiculita, evidenciando que os sistemas com 

argila organofílica foram os que melhor se apresentaram frente as características 

desejadas para sua possível aplicação industrial. Desta forma, tais materiais se tornam 

uma alternativa viável para a substituição de polímeros convencionais nas indústrias 

como por exemplo, em embalagens alimentícias.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi desenvolver bionanocompósitos de poli(3-hidroxibutirato-

co-3-hidroxivalerato) (PHBV) com vermiculita natural e modificada por meio de 

intercalação por fusão e, posteriormente, avaliar o comportamento térmico, de 

biodegradação e averiguar a sua possível aplicação como embalagens alimentícias. Os 

bionanocompósitos foram obtidos na forma de filmes e avaliados quanto à sua 

degradação térmica por meio de termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC); tiveram sua biodegradabilidade avaliada por meio do teste Sturm e a 

interação embalagem/alimento foi verificada através da taxa de migração e de análise 

sensorial do alimento escolhido.  Observou-se através dos resultados de TG e DSC que 

os sistemas naturais apresentaram-se com uma pequena elevação na estabilidade térmica 

em relação ao polímero puro, enquanto os sistemas organofílicos apresentaram uma 

menor estabilidade térmica. Através da inspeção visual e por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) a ação dos micro-organismos nos filmes foi evidenciada e uma boa 

biodegradabilidade tanto polímero puro quanto dos bionanocompósitos naturais por 

meio da produção de CO2 e da alta perda de massa do material foi caracterizada. 

Observou-se que não ocorreu migração significativa do PHBV e nem dos 

bionanocompósitos ao alimento, assim como não foram perceptíveis diferenças 

organolépticas ao paladar humano do produto alimentício embalado por estes materiais. 

Desta forma, os bionanocompósitos com vermiculita natural apresentaram-se com 

melhores resultados de estabilidade térmica, boa biodegradabilidade e possivelmente 

inertes em contato com os alimentos, evidenciando que estes bionanocompósitos podem 

substituir os polímeros sintéticos na produção de embalagens alimentícias.  

 

Palavras-Chave: biodegradação, teste Sturm, migração, embalagem alimentícia. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to develop poly(3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyvalerate) (PHBV) bionanocomposites with the natural vermiculite and the 

modified one through the melt intercalation technique and, subsequently, to evaluate the 

thermal behavior, the biodegradation and to investigate their possible use as food 

packaging. The bionanocomposites were obtained in the form of films and their thermal 

degradation was evaluated by thermogravimetry (TG) and differential scanning 

calorimetry (DSC), their biodegradability was evaluated using the Sturm Test, 

analyzing the packaging/food interaction through the rate migration and through 

sensory analysis of the chosen food. Through the results of TG and DSC, it was 

observed that the natural systems presented with a small increase in thermal stability 

compared to the pure polymer, the organophilic systems had a lower thermal stability. 

By visual inspection and by scanning electron microscopy (SEM), the action of 

microorganisms in the films was observed and a good biodegradability of the polymer 

and of the natural systems through the production of CO2 and of a high loss of mass of 

the material was characterized. It was observed that there was no significant migration 

of the PHB, nor of bionanocomposites to the food, as well as, there was no perceptible 

organoleptic differences of the food product packed by these materials in the palete 

human. Thus, the natural vermiculite bionanocomposites presented better thermal 

stability results, good biodegradability and they are possibly inert in contact with foods, 

indicating that these bionanocomposites can replace synthetic polymers in the 

production of food packaging. 

 

Keywords: biodegradation, Sturm test, migration, food packaging. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acúmulo de resíduos causado pelos plásticos convencionais pós-consumo 

tem originado enormes problemas ambientais, já que estes não são facilmente 

degradáveis, persistindo como contaminantes durante longos períodos de tempo. Neste 

sentido, pesquisas vêm sendo realizadas no intuito de desenvolver polímeros 

biodegradáveis com propriedades semelhantes às dos plásticos convencionais de modo 

a poderem substituir estes últimos em aplicações semelhantes (Serafim, Lemos e Reis, 

2003). 

Desta forma, a procura de novos materiais para a aplicação como plásticos 

que sirvam como embalagens estáveis durante seu tempo de vida útil e que se 

decomponham pela ação de micro-organismos do próprio meio ambiente quando 

descartadas, vem sendo a alternativa mais promissora para minimizar a poluição 

derivada de plásticos (Coelho, Almeida e Vinhas, 2008). Um dos polímeros que mais 

vem sendo estudado para estes fins é o poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) – 

PHBV, o qual fornece uma biodegradabilidade completa em compostagem controlada. 

Além disso, é facilmente utilizado em processos de extrusão e apresenta boas 

propriedades mecânicas. No entanto, seu custo elevado e a instabilidade térmica tornam 

mais complicados sua aplicação em embalagens alimentícias (Zaverl, et al. 2012). 

Possíveis soluções têm sido estudadas para minimizar esses problemas, 

entre eles estão estudos voltados para a produção de bionanocompósitos utilizando 

argilas lamelares como carga (Bordes, Pollet e Averous, 2009). A incorporação de 

silicatos em matrizes poliméricas geralmente ocorre na escala nanométrica, pois as 

propriedades de um nanocompósito são grandemente influenciadas pela escala de 

tamanho das suas fases constituintes e o grau de mistura entre as duas fases (Alexandre 

e Dubois, 2000).  

Uma argila que vem sendo utilizada para a produção de bionanocompósitos 

é a vermiculita, pois esta é abundante em nosso país sendo constituída essencialmente 

de silicatos hidratados de alumínio e magnésio. No entanto, para melhorar a 

incorporação desta à matriz de PHBV, utilizam-se as técnicas de trocas catiônicas que 

auxiliam na compatibilização entre argila e polímero (Gomes, Visconte e Pacheco, 

2010).  

Devido à preocupação com o meio ambiente e à vasta utilização de 

polímeros no cotidiano, acredita-se que novos materiais elaborados a partir de PHBV e 
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vermiculita possam substituir embalagens plásticas sintéticas com boas propriedades e 

que, ao serem descartados, possam ser facilmente degradados por micro-organismos, 

principalmente por fungos que produzem enzimas que hidrolisam estes substratos, 

liberando gás carbônico (CO2) e compostos nitrogenados (Rosa e Pantano Filho, 2003).  

De acordo com a American Standard for Testing and Methods (ASTM 

D996-10a), material biodegradável é aquele que possui a capacidade de se decompor a 

dióxido de carbono, metano, água, compostos inorgânicos e biomassa. O principal 

mecanismo é a ação enzimática de micro-organismos que, aliado a certo período de 

tempo, reflete condições usuais de disposição final de materiais poliméricos. Assim, a 

degradação de material orgânico causado por atividade biológica e produzindo CO2, 

biomassa e água (condições aeróbicas) ou metano (condições anaeróbicas) é a definição 

mais aceita para a biodegradação de polímeros (Avérous e Pollet, 2012). 

Obviamente, a biodegradabilidade do PHBV não deve ser limitada por 

adição de nanocarga, pois a biodegradação é a sua principal vantagem. Ainda assim, é 

necessário o estudo da biodegradação de bionanocompósitos formados a partir do 

PHBV. Neste sentido, a ASTM tem proposto vários métodos de análise e 

acompanhamento da biodegradação dos polímeros. O teste de Sturm é um método de 

análise de biodegradação aeróbica, regido pela ASTM D5338-11 e pela OECD 301 B, 

podendo ter adaptações viáveis frente à simulação de compostagem que se deseja. É 

uma análise de alta confiabilidade, devido à produção de CO2 em função do tempo 

constituir a principal fase que dá suporte a informações sobre a taxa de biodegradação 

de polímeros (Rosa, et al. 2002). 

Os mais diversos tipos de embalagens são importantes para acondicionar 

produtos de forma segura. Assim, elas podem determinar a escolha de um produto 

dependendo da categoria. A maioria das embalagens plásticas é utilizada para o 

acondicionamento de alimentos, sendo que alguns materiais se destacam por seu baixo 

preço e grande facilidade de processamento, o que incentiva seu uso em larga escala 

(Fabris, Freire e Reyes, 2006). 

Segundo Bueno, Bucci e Tavares (2010), a embalagem alimentícia deve ser 

cuidadosamente selecionada de modo que, ao entrar em contato com o produto, não 

apresente risco à segurança alimentar. Desta forma, os polímeros utilizados atualmente 

como embalagens para alimentos devem ser analisados quanto à taxa de migração, e 

várias são as substâncias provenientes destes que podem migrar ao alimento, como por 

exemplo os monômeros, oligômeros, produtos de degradação, entre outros. 
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A utilização de novos polímeros biodegradáveis e bionanocompósitos estão 

baseadas nos estudos envolvendo nanotecnologia que podem fornecer soluções 

inovadoras para aumentar o desempenho dos polímeros. Estes novos materiais, ao 

servirem como embalagens alimentícias, podem adicionar ainda mais segurança, 

vantagens econômicas e ambientais, como a redução a zero de qualquer interação crítica 

com matrizes alimentares e com a saúde humana, redução de energia para transporte e 

armazenamento, redução no volume de resíduos pós-consumo e aumento da 

biodegradabilidade (Silvestre, Duraccio e Cimmino, 2011). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi desenvolver bionanocompósitos de 

PHBV/vermiculita natural e modificada por meio de intercalação por fusão, e 

posteriormente, avaliar o comportamento térmico, a biodegradação dos sistemas por 

meio do teste Sturm e averiguar a sua possível aplicação como embalagens alimentícias. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS 

2.1.1. Poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) – PHBV 

O PHBV utilizado foi fornecido pela PHB Industrial S/A (São Paulo, Brasil) 

na forma de pó, sendo previamente peneirado para a retirada de eventuais impurezas. A 

Figura 3.1 ilustra a estrutura química do PHBV. 

 Figura 3.1 - Estrutura química do PHBV. 

 
Fonte: Rosa e Pantano Filho (2003). 

 

2.1.2. Argila Vermiculita 

A argila vermiculita expandida (VMT) de fórmula molecular (Mg, Fe)3 [(Si, 

Al)4O10] [OH]2 4H2O foi fornecida pela Mineração Pedra Lavrada – Paraíba.  
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2.1.3. Sal Quaternário de Amônio 

A organofilização da vermiculita expandida realizou-se com o sal cloreto de 

estearil dimetil amônio, comercialmente conhecido como Praepagen WB
®
. Sua 

estrutura química é ilustrada na Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Estrutura química do sal cloreto de estearil dimetil amônio. 

 
Fonte: Araújo, et al. (2007). 

2.1.4. Solo Compostado 

O solo compostado do tipo húmus foi adquirido em floricultura local, 

apresentando os seguintes parâmetros: pH = 6,0; umidade de 50 % e 15 % de carbono 

orgânico, os quais estavam de acordo com o Decreto de Lei 86.955 de 1982 (BRASIL, 

1982) que enquadra este composto orgânico.  

2.1.5. Compressor 

Os compressores, utilizados para o teste de biodegradação, foram do mesmo 

tipo que se utiliza em aquários ornamentais, com uma pressão 0,0009 MPa e potência 

de 2 L/min, adquiridos em casa de materiais para aquários. 

2.1.6. Reagentes 

Os reagentes utilizados tanto para o teste de biodegradação quanto para o 

teste de migração foram o hidróxido de bário, a fenolftaleína e o ácido clorídrico 

fornecidos pela Synth, o ácido acético e o álcool etílico fornecidos pela Dinâmica. 

2.1.7. Produto Alimentício – Iogurte 

A opção pelo uso de iogurte foi em decorrência da presença de micro-

organismos vivos nos mesmos, já que um dos objetivos do estudo foi analisar a 
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interação bionanocompósito/alimento. O sabor morango foi empregado por ter a maior 

aceitação pelos consumidores. O produto foi adquirido em comércio local em 

embalagem de polietileno de alta densidade (PEAD), em garrafas de 900 mL. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Modificação Química da Argila Vermiculita 

O sistema de organofilização da argila foi montado no Laboratório de 

Polímeros e Materiais Conjugados da Universidade Federal do Piauí, sendo o processo 

realizado de acordo com os procedimentos seguidos por Araújo, et al. (2007).  

2.2.2. Processamento dos Bionanocompósitos - Intercalação por Fusão 

A argila no seu estado natural e também organofilizada foi inicialmente 

incorporada a matriz de PHBV com o intuito de obter a composição final em um 

misturador interno da HAAKE, modelo Rheomix 3000, com câmara apresentando 

volume livre 310 cm
3
 e rotores do tipo “roller”. 

Utilizou-se um fator de preenchimento de 70 % da câmara de mistura em 

todos os casos e o misturador foi operado a 170 ºC e 50 rpm durante 10 minutos. As 

concentrações utilizadas de argila sem tratamento e modificadas foram de 1, 3 e 6 %. 

Esta etapa de processamento foi realizada no Laboratório de Processamento de 

Polímeros pertencente à Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. 

Os sistemas obtidos anteriormente foram triturados e em seguida moldados 

por compressão em uma prensa hidráulica MH-08-MN. Utilizou-se a temperatura de 

190 °C com aplicação de carga de 2 toneladas durante 3 minutos. Os materiais assim 

obtidos na forma de filmes foram deixados resfriar à temperatura ambiente. A 

composição e simbologia empregada para os bionanocompósitos são ilustradas na 

Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Composição e simbologia empregada para os bionanocompósitos de 

PHBV e argila vermiculita. 

PHBV Vermiculita natural Simbologia 

99 % 1 % PHBV + VMT 1 % 

97 % 3 % PHBV + VMT 3 % 

94 % 6 % PHBV + VMT 6 % 
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PHBV Vermiculita organofílica Simbologia 

99 % 1 % PHBV + VMTO 1 % 

97 % 3 % PHBV + VMTO 3 % 

94 % 6 % PHBV + VMTO 6 % 

2.3. CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DOS BIONANOCOMPÓSITOS 

2.3.1. Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Os bionanocompósitos tiveram suas propriedades térmicas avaliadas pelas 

técnicas de termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), com o 

objetivo de identificar a estabilidade térmica dos sistemas elaborados. As análises de 

TG e DSC foram realizadas em equipamento da marca TA Instruments modelo SDT 

Q600, operando em taxa de aquecimento de 10 ºC/min a partir da temperatura ambiente 

à 400 ºC, sob fluxo de nitrogênio. Este equipamento pertence ao Laboratório 

Interdisciplinar de Materiais Avançados – LIMAV da Universidade Federal do Piauí – 

UFPI. 

2.4. ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO DOS BIONANOCOMPÓSITOS 

2.4.1. Preparo das Amostras 

Os filmes de cada sistema, dimensionados em 21 X 21 mm com espessura 

média de 0,12 mm, foram lavados com água destilada e secos em estufa a 40 ºC por 24 

horas, em seguida, foram imersos em álcool 70 % durante 1 minuto, secos em papel 

toalha e pesados em balança analítica. 

2.4.2. Ensaio de Biodegradação – Teste Sturm 

A avaliação do processo de biodegradação se deu pelo monitoramento da 

produção de CO2 em reator de biodegradação por meio da técnica de retrotitulação com 

HCl, seguiu-se adaptações de normas técnicas para biodegradação de polímeros como a 

ASTM D5338-11 e a OECD 301 B. O monitoramento da produção de CO2 foi realizado 

através de sistemas compostos por compressor de ar (X), um reator (B) e dois 

recipientes coletores de CO2, um colocado antes (A) e outro (C) após o reator, todos 

conectados por mangueiras de silicone (Figura 3.3). Os testes foram realizados em 
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duplicatas no Laboratório de Polímeros e Materiais Conjugados - LAPCON da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI.  

Figura 3.3 - Sistema de reator biorgânico – Teste Sturm. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

O teste foi realizado dentro de uma capela ao abrigo da luz com temperatura 

ambiente de aproximadamente 27,5 ºC e umidade em torno de 45 %. A injeção de ar no 

reator (recipiente B) foi feita utilizando um compressor de ar (X). Para evitar a entrada 

de dióxido de carbono no reator, originário do compressor, foram colocados 400 mL da 

solução de hidróxido de bário [Ba(OH)2] no recipiente A. 

A composição do sistema de biodegradação, onde ocorreu a degradação das 

amostras (B), foi obtida pela mistura de 600 g de húmus e 60 mL de água destilada, 

onde foram introduzidos aproximadamente 500 mg dos bionanocompósitos, na forma 

de filmes, de modo que estivessem submersos no solo. No recipiente C foram colocados 

200 mL da solução de hidróxido de bário [Ba(OH)2] para quantificar o CO2 gerado na 

biodegradação dos sistemas no reator. Por retrotitulação com HCl 1 mol L
-1

, a 

quantidade de CO2 foi então determinada através das Equações 3.1 e 3.2, em períodos 

de 24 horas durante 28 dias à temperatura ambiente.  

  Equação 3.1  

 

Equação 3.2 

Onde:  mBaCO3 = Massa (g) do BaCO3 produzida. 

 MBaCO3 = Massa molar (g/mol) do BaCO3. 

 ΔmBa(OH)2 = Massa inicial subtraído da massa final (g) do Ba(OH)2. 

 MBa(OH)2 = Massa molar (g/mol) do Ba(OH)2. 

 mCO2 = Massa (g) do CO2 produzido. 

 MCO2 = Massa molar (g/mol) do CO2. 
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De acordo com estudos na literatura em que utilizaram o teste Sturm 

escolheu-se para esta pesquisa o período de 28 dias, tempo necessário para a 

biodegradação do PHBV, como relatado por Vinhas et al. (2007) e Coelho, Almeida e 

Vinhas (2008). Da mesma forma se escolheu a temperatura, baseando-se na pesquisa de 

Pinto e Almeida (2011). Também foi realizado o branco, o qual continha as mesmas 

proporções de húmus e água e seguiu as mesmas condições de ensaio, sem a presença 

dos bionanocompósitos. 

2.4.3. Perda de Massa 

Realizou-se também um acompanhamento da perda de massa do PHBV 

puro e dos bionanocompósitos, através de análise gravimétrica. Verificada através de 

pesagem inicial dos filmes, em tempo zero para o ensaio de biodegradação, no 14º dia 

de ensaio e após o término do teste Sturm (28º dia). Os resultados foram obtidos através 

da Equação 3.3. 

  Equação 3.3 

Onde: M0 = Massa (g) do filme antes do ensaio de biodegradação.  

Mf = Massa (g) do filme após o período do ensaio (14º dia e 28º dia). 

2.4.4. Inspeção Visual e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Foi realizado também um acompanhamento visual com o objetivo de avaliar 

o estado macroscópico dos filmes de PHBV puro e dos sistemas elaborados no decorrer 

da biodegradação, foram registradas imagens com o auxílio de uma câmera digital 8.0 

Megapixels, no início do ensaio de biodegradação, após 14 dias transcorridos o teste 

(tempo médio) e ao final do ensaio de biodegradação, após 28 dias.  

A morfologia superficial dos sistemas foi analisada por meio de um 

microscópio eletrônico de varredura da marca SHIMADZU e modelo SSX-550, 

pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI. As 

amostras foram analisadas antes e após o teste Sturm, sendo previamente metalizadas 

com ouro durante dois minutos, em aparelho Quick Coater SC-701. 
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2.5. INTERAÇÃO EMBALAGEM/ALIMENTO  

2.5.1. Preparo das Amostras 

Os bionanocompósitos e o PHBV puro foram previamente preparados 

conforme os itens 2.2.2 e 2.4.1. Os filmes então foram submetidos ao processo de 

assepsia, onde novamente foram imersos em álcool 70 % durante um minuto em câmara 

de fluxo laminar com ação de luz ultravioleta, marca PACHANE modelo Pa50. Em 

seguida, foram secos em papel toalha esterilizado em autoclave e mantidos sob ação da 

luz ultravioleta por mais 20 minutos de cada lado, visando o máximo de assepsia. 

2.5.2. Teste de Migração 

Para investigar a possibilidade de aplicação dos bionanocompósitos para o 

uso de embalagens de alimentos e avaliar a segurança de uma embalagem em contato 

com os gêneros alimentícios, é necessário realizar uma análise de migração em 

condições controladas, o que depende diretamente sobre os alimentos ou o tipo de 

simulador alimentar testado (Huang, Li e Zhou, 2015). 

Com a finalidade de detectar migração de material aos bionanocompósitos 

para os alimentos realizou-se o teste de migração total conforme a resolução 105/99 da 

ANVISA (BRASIL, 1999). Os filmes foram pesados em balança analítica e os béqueres 

previamente esterilizados foram ambientados com os respectivos simulantes (Tabela 

3.2). Em seguida foram colocados separadamente cada filme aos simulantes na 

quantidade de 8,8 mL, conforme tempo e temperatura indicados. Cada ensaio foi 

realizado em triplicata no Laboratório de Bromatologia de Alimentos, pertencente ao 

IFPI. 

Tabela 3.2 – Parâmetros de ensaio para o teste de migração conforme a resolução 

105/99 da ANVISA. 

SIMULANTE TEMPERATURA TEMPO 

Água Destilada 
5 ºC 

10 dias 
40 ºC 

Ácido Acético (3 %) 
5 ºC 

10 dias 
40 ºC 

Álcool Etílico (15 %) 
5 ºC 

10 dias 
40 ºC 
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Após o tempo determinado, os filmes foram retirados da solução e lavados 

com 2 mL do próprio simulante. O volume total de cada reagente foi evaporado em 

banho-maria até ser possível transferí-lo para cápsulas de porcelana. Assim, o conteúdo 

foi evaporado totalmente em estufa a 100 ºC por 24 horas. As cápsulas foram resfriadas 

em dessecador e logo pesadas, obtendo o resíduo seco (R), utilizado para o cálculo de 

migração total, conforme a Equação 3.4. 

 

Equação 3.4 

Onde:  Q = migração total (mg/kg) 

 R = massa do resíduo seco (mg) 

 A = área total de contato da amostra com o simulante (dm
2
) 

 S/V = 6 dm
2
/kg 

2.5.3. Análise Sensorial do Produto Alimentício - Iogurte 

Para verificar se estes sistemas provocam mudanças organolépticas aos 

alimentos por meio das embalagens, realizou-se o teste de análise sensorial. As 

embalagens de iogurte industrial e recém-fabricado foram abertas o mínimo possível em 

câmara de fluxo laminar sob ação de luz ultravioleta, apenas para a introdução de filmes 

dos bionanocompósitos e do PHBV puro. Em seguida, as embalagens foram fechadas 

com as respectivas tampas e seladas com os filmes plásticos desenvolvidos no trabalho, 

posteriormente, levadas a geladeira sob temperatura de aproximadamente 4 ºC e 

armazenados por 35 dias, período aproximado da validade dos iogurtes.  

A análise sensorial foi realizada à temperatura ambiente, com luz na cor 

vermelha para mascarar o visual das amostras, nos turnos manhã e tarde. A ordem de 

apresentação das amostras foi aleatória para cada sessão. Aplicou-se um teste triangular 

(Anexo A), onde foram apresentadas três amostras do iogurte (≈ 20g) em copos 

descartáveis, sendo duas amostras do iogurte oriundos de embalagem comercial e uma 

amostra do iogurte oriundo do filme para os sistemas estudados, no total de quatro 

grupos por provador. Foi solicitado aos avaliadores que eles provassem cada iogurte e 

que marcassem um X na amostra que se apresentasse diferente quanto ao sabor e/ou 

textura. O teste foi realizado com 62 avaliadores não treinados que são habituais 

consumidores de iogurte. Entre as provas foi oferecida água ao degustadores para a 
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limpeza do palato. Os testes foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial, 

pertencente ao IFPI. 

Para a análise dos resultados do teste triangular foi contado o número de 

respostas corretas e usada a tabela de probabilidade do provador acertar qual amostra se 

apresentava diferente entre os três iogurtes ofertados, citada pela ABNT NBR ISO 4120 

(BRASIL, 2013). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. TERMOGRAVIMETRIA (TG) E CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA 

DIFERENCIAL (DSC) 

O comportamento da perda de massa e da estabilidade térmica do PHBV 

puro e dos bionanocompósitos com argila natural está apresentado na Figura 3.4 (a) e 

(b) que representa os resultados de TG e DTG, respectivamente.  

Figura 3.4 – Curvas (a) TG e (b) DTG do PHBV puro e dos bionanocompósitos com 

argila natural. 
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O processo de degradação térmica para o filme de PHBV puro inicia-se na 

temperatura de 236 ºC sendo finalizado em 295 ºC. Já para os sistemas naturais, 

observou-se um pequeno aumento na temperatura inicial de degradação, como pode ser 

observado na Tabela 3.3. O bionanocompósito contendo 1 % de vermiculita natural 

apresentou o maior valor (247 ºC) para a temperatura inicial de degradação, seguido 

pelo sistema com 6 % de argila que apresentou temperatura inicial de degradação de 

246 ºC. Observou-se que tanto para o polímero puro quanto para os sistemas estudados, 

a degradação por meio da temperatura ocorreu em um único processo. Resultado 

semelhante foi encontrado no estudo de Carli, Crespo e Mauler (2011), que 

desenvolveram nanocompósitos de PHBV/montmorilonita modificada e 
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PHBV/haloisita natural e observaram que a argila natural favoreceu uma maior 

estabilidade térmica aos seus bionanocompósitos que a montmorilonita modificada. 

Pode-se observar que a temperatura de pico (Tp) apresentou um aumento 

ocasionado pela adição de vermiculita natural aos bionanocompósitos, como pode ser 

observado pelas curvas de DTG. Da mesma forma, ocorreu para a temperatura a 10 % 

de decomposição (T10%). Diferindo dos resultados encontrados por Oliveira et al. (2015) 

que ao desenvolverem bionanocompósitos de Ecobrás
®
 e vermiculita natural e 

modificada observaram através das curvas de TG que a água adsorvida na superfície da 

vermiculita acarreta numa degradação térmica mais rápida do bionanocompósito natural 

que a do polímero puro. 

Com relação ao teor de argila natural, nota-se que as curvas DTG seguiram 

um padrão e a adição desta argila ao polímero pode melhorar a estabilidade térmica do 

PHBV eficientemente. Nota-se ainda uma faixa de degradação nos bionanocompósitos 

naturais menor que a do polímero puro como observado na Tabela 3.3, o que pode 

indicar um processo de degradação total mais rápido. O sistema com 3 % de vermiculita 

foi o que mais se aproximou do comportamento do PHBV puro, sendo este o 

bionanocompósito com menor estabilidade térmica entre os naturais. No entanto, os três 

sistemas apresentaram uma estabilidade térmica superior ao PHBV, o que difere dos 

estudos de Carli, Crespo e Mauler (2011) que encontraram uma decomposição térmica 

menor para o sistema com argila natural em relação ao polímero puro ao desenvolverem 

nanocompósitos de PHBV/haloisita natural. O sistema com 1 % de vermiculita natural 

apresentou uma curva DTG mais acentuada, indicando uma degradação mais branda em 

relação aos demais sistemas. Isto pode ser decorrente de uma melhor dispersão da argila 

na matriz polimérica deste sistema, corroborado pelo resultado de DRX no capítulo 

anterior, favorecendo a estabilidade térmica deste bionanocompósito em relação aos 

demais.  

A Figura 3.5 (a) e (b) representa as curvas TG e DTG do polímero puro e 

dos bionanocompósitos a base de argila organofílica, respectivamente. Pode-se observar 

que a temperatura inicial de degradação dos sistemas organofílicos diminuiu em relação 

ao polímero puro a medida que se aumentou o teor de vermiculita modificada, passando 

de 236 ºC do PHBV puro para 190 ºC no sistema com 6 % de organocarga, com 

diferença significativa de mais de 45 ºC. A faixa de temperatura que compreende essa 

decomposição (T1  T2) também acompanha esse decréscimo, o que indica que os 

sistemas com argila organofílica apresentam uma estabilidade térmica menor que a do 
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polímero puro e menor também que a dos bionanocompósitos com argila natural. Este 

efeito da argila organofílica foi observado por Gomes, Visconte e Pacheco (2010) ao 

analisarem a degradação térmica de vermiculita natural e modificada. Segundo 

Cervantes et al. (2007), essa diminuição da estabilidade térmica pode ser devido a 

presença de íons de alquilamônio que se degradam em temperaturas mais baixas e 

afetam a estabilidade térmica do sistema. 

Figura 3.5 - Curvas (a) TG e (b) DTG do PHBV puro e dos bionanocompósitos com 

argila organofílica. 
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Assim como nos sistemas naturais, os sistemas com argila modificada 

também se decompuseram em uma única etapa, conforme observado pelas curvas TG e 

DTG. Os valores de Tp apesentaram um decréscimo respectivo ao teor de argila presente 

nos sistemas, como pode ser observado pelas curvas DTG. Um resultado próximo foi 

encontrado por Thirré, Arruda e Barreto (2011), que observaram que a argila atapulgita 

modificada diminuiu a estabilidade térmica dos sistemas elaborados com PHBV. A 

diminuição na T10% também é notória em relação ao polímero puro, o que corrobora 

para averiguar a menor estabilidade térmica dos sistemas modificados. Em 

contrapartida, o estudo de Zhang et al. (2009) mostrou que ocorre um aumento na 

estabilidade térmica do sistema quitosana/vermiculita ao adicionar a argila organofílica, 

observado pelo aumento da temperatura de decomposição a 10 %. 

Através da porcentagem de perda de massa, notou-se um comportamento 

semelhante aos estudos de Carli, Crespo e Mauler (2011) e de Daitx et al. (2015) que 

observaram que o resíduo nos seus sistemas aumentaram com o aumento no teor de 

carga no material. Como pode ser visto na Tabela 3.3, tanto o polímero puro quanto os 

bionanocompósitos com 1 e 3 % de argila se decompuseram totalmente, tendo apenas 

um resíduo de aproximadamente 4,48 % para o sistema com 6 % de vermiculita natural.  

Nos sistemas organofílicos observou-se a presença de resíduos em todos, aumentando-
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se com o maior teor de argila no bionanocompósito. Isto é possivelmente decorrente da 

presença dos íons alquilamônio que, segundo Oliveira et al. (2015), a introdução do sal 

de amônio nas camadas de argila afeta a estabilidade térmica do sistema. 

Tabela 3.3 – Parâmetros de estabilidade térmica do PHBV puro e dos sistemas naturais 

e organofílicos. 

Bionanocompósitos T1  T2 (ºC) T10% (ºC) Tp (ºC) Δm (%) 

PHBV puro 236 – 295 260 277 100 

PHBV + VMT 1 % 247 – 304 273 288 100 

PHBV + VMT 3 % 243 – 298 265 282 100 

PHBV + VMT 6 % 246 – 302 269 288 95,52 

PHBV + VMTO 1 % 212 – 299 264 284 98,94 

PHBV + VMTO 3 % 198 – 296 247 276 95,54 

PHBV + VMTO 6 % 190 – 286 231 266 94,76 
T1 – temperatura inicial de decomposição; T2 – temperatura final de decomposição; T10% - temperatura 

característica a 10 % de decomposição; Tp – temperatura de pico; Δm – percentual de perda de massa.  

 

O comportamento de fusão do PHBV e dos bionanocompósitos com 

vermiculita natural e organofílica está representado na Figura 3.6 (a) e (b), 

respectivamente. 

Figura 3.6 - Curvas DSC do PHBV puro e dos bionanocompósitos com (a) argila 

natural e (b) argila organofílica.  
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Pode-se observar que o PHBV puro apresenta um pequeno ombro antes do 

pico de fusão que, segundo Arcos-Hernandez et al. (2013), pode estar relacionado a 

presença de diferentes estruturas químicas no copolímero. Da mesma forma foi 

observado para os bionanocompósitos naturais e organofílicos. Mesmo comportamento 

foi observado por Branciforti et al. (2013), que desenvolveram sistemas 

PHBV/montmorilonita, indicando que o primeiro pico relativo à temperatura mais baixa 

é muitas vezes relacionada com os esferulitos termodinamicamente menos estáveis e o 

pico de fusão à temperatura mais elevada para os mais estáveis. 
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O ponto de fusão foi caracterizado pelo segundo pico, que foi de 165 ºC 

para o polímero puro e valores próximos foram encontrados para os sistemas com 

vermiculita natural, sendo 171 ºC, 161 ºC e 169 ºC para 1 %, 3% e 6 % de argila, 

respectivamente. Assim, a incorporação da nanocarga sem modificação não afetou 

significativamente a temperatura de fusão dos bionanocompósitos, já que estas 

temperaturas estão próximas da temperatura de fusão do PHBV puro, que foi 

corroborado pelo TG e DTG dos sistemas.  

Do mesmo modo ocorreu para os sistemas organofílicos, com temperaturas 

de fusão próximas da temperatura de fusão do polímero puro. Estes sistemas 

apresentaram temperaturas de fusão maiores que a do polímero puro, com um aumento 

máximo de 9 ºC, com exceção do bionanocompósito com 3 % de argila organofílica que 

apresentou uma temperatura de 159 ºC, ligeriramente abaixo da temperatura de fusão do 

PHBV. Desta forma, observa-se que a adição de argila organofílica não acarretou 

mudanças significativas na temperatura de fusão, porém afetou a estabilidade térmica 

dos sistemas, conforme descrito pela análise de TG e DTG. Provavelmente, isto é 

decorrente da presença do sal quaternário de amônio na vermiculita. Resultado contrário 

ao que foi encontrado nos estudos de Wang et al. (2005) ao desenvolverem 

bionanocompósitos de PHBV e montmorilonita organomodificada, onde observaram 

que o aumento na temperatura de fusão dos sistema relaciona-se a maior quantidade de 

núcleos cristalinos que no polímero puro. 

3.2. ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO DOS BIONANOCOMPÓSITOS 

3.2.1. Produção de CO2 pelo Teste Sturm 

Para averiguar a biodegradabilidade do PHBV puro e dos 

bionanocompósitos a base de argila natural, escolheu-se o teste Sturm para avaliar o 

comportamento dos materiais em condições aeróbicas. O teste Sturm baseia-se na 

avaliação da capacidade biodegradadora dos micro-organismos, através da 

quantificação de CO2 produzido durante o ensaio, sendo considerado o mais confiável 

para a avaliação da biodegradabilidade de um polímero em meio microbiano ativo 

(Coelho, Almeida e Vinhas, 2008). 

Na Figura 3.7 pode-se observar a massa de CO2 produzida durante os 28 

dias de ensaio para o PHBV puro e para os sistemas naturais, já excluído a massa de 
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CO2 liberada pelo húmus utilizado como meio de cultura (branco). Não foi realizado o 

estudo da biodegradabilidade dos bionanocompósitos com argila vermiculita 

organofilizada devido as informações do comportamento térmico discutido 

anteriormente e também para priorizar a argila na forma natural.  

Figura 3.7 – Produção de CO2 em função do tempo de biodegradação do PHBV puro e 

dos bionanocompósitos com vermiculita natural. 
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Foi possível observar uma liberação crescente de CO2 ao longo do tempo de 

exposição, sendo mais intenso até aproximadamente o 14º dia de ensaio. A partir deste 

momento o CO2 continua a ser liberado com uma velocidade de produção menor. 

Segundo Bueno, Bucci e Tavares (2010), acredita-se que este comportamento inicial 

deve-se as melhores condições ambientais (temperatura e umidade) para os micro-

organismos que estavam em uma condição mais restrita. Este fato, observado tanto para 

o polímero puro quanto para os sistemas, também foi relatado na biodegradação de 

blendas de PHBV/amido através do teste Sturm realizada por Vinhas et al. (2007), 

assim como no estudo de Weng et al. (2010), que observaram uma crescente taxa de 

biodegradação para o PHBV por meio tanto do teste de biodegradação em condições de 

compostagem em escala piloto (ISO 16929, 2013) quanto pelo teste de biodegradação 

em escala laboratorial (ISO 14855-2, 2007). Em contrapartida, Rosa et al. (2002) não 

obtiveram bons resultados para a biodegradação do PHBV utilizando o teste Sturm, isto 

foi decorrente da acidez do meio utilizado que inibiu a atividade dos micro-organismos. 

Percebeu-se que os sistemas com argila natural não seguiram uma 

linearidade em relação ao PHBV puro, visto que o sistema com menor teor de argila foi 

o que menos produziu CO2 durante o ensaio, enquanto o sistema com 3 % de 

vermiculita foi o que mais se aproximou dos teores produzidos pelo polímero puro, 
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tornando este o mais biodegradável segundo a produção de CO2. Desta forma, a adição 

de vermiculita ao PHBV produz bionanocompósitos ligeiramente menos propensos a 

biodegradação por micro-organismos, que pode ser devido à mudança na organização 

da estrutura do material, visto que a presença de camadas do silicato dispersas na matriz 

polimérica forçam os micro-organismos a percorrerem caminhos mais tortuosos ao se 

difundirem sobre os filmes dificultando o consumo do polímero, como relatado por Lee 

et al. (2002) ao avaliarem a biodegradação dos nanocompósitos de poliésteres alifáticos 

biodegradáveis com montmorilonita, evidenciando uma redução na sua 

biodegradabilidade em relação ao polímero puro. Resultado semelhante também 

encontrado no estudo de Wang et al. (2005), onde o teor de montmorilonita adicionada 

à matriz de PHBV conduzia a uma menor biodegradabilidade dos sistemas.  

Assim, os bionanocompósitos elaborados podem caracterizar-se como 

biodegradáveis, pois mesmo que tenham produzido CO2 em menor proporção, 

observou-se que, à medida que o tempo de exposição aumenta, o teor de dióxido de 

carbono produzido pelos bionanocompósitos se aproxima do mesmo valor do polímero 

puro. Isto conduz a uma biodegradabilidade semelhante dos sistemas com o PHBV que 

já é conhecido na comunidade científica como um polímero de alta biodegradabilidade. 

Resultado semelhante foi descrito no estudo de Oliveira et al. (2015), que verificaram 

uma alta biodegradação nos bionanocompósitos elaborados com a adição de vermiculita 

à matriz de Ecobrás
®
. 

3.2.2. Perda de Massa  

A Tabela 3.4 apresenta os resultados de perda de massa do PHBV puro e 

dos bionanocompósitos com argila natural no 14º e 28º dias de exposição durante o teste 

Sturm. Percebeu-se que o PHBV puro apresentou a maior perda de massa em relação 

aos bionanocompósitos no período avaliado. A perda de massa pode ser explicada pela 

digestão dos materiais degradados por micro-organismos ou sua quebra em pequenos 

fragmentos que não podem ser encontrados nos bionanocompósitos. A lavagem dos 

filmes antes da pesagem é também responsável pela lixiviação das moléculas menores 

presentes na superfície das películas degradadas e, portanto, contribui para a perda de 

massa, como foi discutido por Iggui et al. (2015) ao avaliarem a biodegradação de 

PHBV/montmorilonita. Desta forma, o polímero puro é o mais biodegradável 

corroborando com os resultados da produção de CO2 mencionado anteriormente.  
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Tabela 3.4 – Variação percentual da perda de massa dos filmes de PHBV puro e dos 

sistemas com vermiculita natural. 

Bionanocompósitos 14º dia 28º dia 

PHBV puro 83,56 % 98,41 % 

PHBV + VMT 1 % 44,57 % 67,28 % 

PHBV + VMT 3 % 83,46 % 96,00 % 

PHBV + VMT 6 % 73,23 % 93,30 % 

 

Como pode ser visto, a diferença de perda de massa é mínima dos sistemas 

com teores de 3 e 6 % de vermiculita natural em relação ao PHBV puro, no entanto o 

bionanocompósito com 1 % de argila, apresenta uma menor perda de massa. Sugere-se 

que a degradação foi influenciada pelo teor de argila, como observado nos estudos de 

Iggui et al. (2015), que avaliaram a biodegradação de bionanocompósitos de PHBV e 

montmorilonita organofílica e verificaram que os sistemas com maiores teores de argila 

diminuíam a taxa de degradação e, consequentemente, apresentavam uma menor perda 

de massa em relação ao polímero, resultado esse diferente do que encontrado no nosso 

trabalho. Através dos resultados de DRX, mencionados no artigo anterior, os 

bionanocompósitos com argila natural apresentaram estrutura de um microcompósito, 

porém o sistema com 1 % de vermiculita tende, possivelmente, a uma maior 

intercalação em relação aos outros. Esta pode ser a possível explicação dessa diferença 

de perda de massa, já que segundo Lee et al. (2002) um maior grau de intercalação 

dificulta a ação dos micro-organismos na biodegradação. 

O comportamento de perda de massa verificado no sistema com 1 % de 

argila natural é distinto do que se esperava, no entanto segue a tendência de baixa 

biodegradação verificada também pela produção de CO2. De acordo com a norma ISO 

17088 (2012), o grau relativo de biodegradação do material verdadeiramente 

biodegradável não deve ser inferior a 90 % ao final de testes que comprovem sua 

biodegradabilidade. Desta forma, apenas o sistema com 1 % de vermiculita não seria 

um material verdadeiramente biodegradável, divergindo dos resultados encontrados por 

Wang et al. (2005), que observaram um acréscimo na perda de massa dos sistemas 

PHBV com 3 % de montmorilonita e baixa perda de massa para os sistemas com 5 e 10 

% de argila. 

A Figura 3.8, evidencia a taxa de desintegradabilidade do PHBV puro e dos 

bionanocompósitos durante o ensaio de biodegradação.  
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Figura 3.8 – Taxa de desintegradabilidade do PHBV puro e dos sistemas durante o teste 

Sturm. 
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As curvas demonstram a proximidade entre a biodegradação dos sistemas 3 

e 6 % com o polímero puro, já o sistema com 1 % de vermiculita natural diminui a sua 

desintegração parcialmente, sendo observado também pelas análises anteriores. O 

PHBV puro quase que se desintegrou totalmente no período do ensaio, evidenciando 

sua característica de polímero biodegradável. Os resultados indicaram que o teste Sturm 

é eficiente para avaliar a biodegradação de polímeros, blendas e bionanocompósitos. 

Resultados semelhantes foram observados nos estudos de Tao et al. (2009) ao 

observarem que quanto maior a porção de PHBV na blenda PPC/PHBV mais facilmente 

ocorria a biodegradação do sistema. 

Essa diferença na biodegradação dos bionanocompósitos pode ser 

decorrente da organização dos sistemas; assim quanto mais cristalino for o material 

mais difícil é sua biodegradação. Com relação à cristalinidade dos sistemas notou-se, 

por meio dos resultados de DRX descritos no artigo anterior, que o sistema com 1 % de 

vermiculita aparentemente se apresentou com uma maior cristalinidade frente aos outros 

bionanocompósitos com argila natural, daí sua menor biodegradabilidade. Weng, Wang 

e Wang (2011) em seu estudo de biodegradação de diferentes PHBV observou que a 

parte amorfa dos polímeros sofre mais rapidamente o processo de biodegradação. Assim 

também foi observado no trabalho de Ciou et al. (2014) ao analisarem a biodegradação 

de nanocompósitos de PHBV e hidróxidos de MG /Al. 
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Tempo zero 14º dia 28º dia 

3.2.3. Inspeção Visual e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para avaliar a modificação na aparência dos filmes de PHBV e dos 

bionanocompósitos devido à biodegradação, foram registradas fotografias dos sistemas 

durante o teste, assim como foram realizadas análises de MEV dos sistemas após o 

ataque microbiano (28° dia). As imagens estão representadas na Figura 3.9. 

Figura 3.9 - Fotografias digitais dos filmes de PHBV puro e dos bionanocompósitos no 

tempo zero, no 14º dia e no 28º dia do ensaio de biodegradação e micrografias MEV (x 

1500) após o teste. 
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A partir das imagens obtidas pode-se verificar o intenso processo de 

biodegradação do material exposto ao teste Sturm. Percebe-se que, no 14º dia de ensaio, 

todos os sistemas já apresentam elevada biodegradação com alterações superficiais 

como a biodeterioração, que corresponde a um processo interfacial em que os micro-

organismos atacam e colonizam a superfície do polímero causando modificações por 

deposição de material extracelular excretado por eles (Fleming, 1998). 

Com o tempo de exposição é evidente a perda de material ocasionada pelo 

crescimento microbiano na superfície do mesmo, evidenciado pelo menor tamanho dos 

filmes ao decorrer do teste. Assim, a perda de massa dos bionanocompósitos 

representada por estas imagens, corrobora com os valores mencionados anteriormente. 

Weng et al. (2010) também observaram a diferença de tamanho dos filmes após o início 

do teste de biodegradação de filmes de PHBV. 

Ao 14º dia de ensaio, nota-se manchas mais amareladas e espessas na 

superfície dos filmes, assim como a diminuição da espessura do material. Estas 

manchas podem ser resultado da formação de colônias de fungos que digerem o 

polímero para se multiplicarem. Fato semelhante foi relatado por Weng, Wang e Wang 

(2011) ao observarem manchas escuras, provavelmente por diferentes espécies de 

fungos, no decorrer do teste de biodegradação de PHBV com diferentes teores de HV. 

Com a adição de argila, nota-se uma diminuição na perda de massa, observada pelas 

imagens, sendo que o sistema com 1 % de vermiculita é o mais retardatário na 

biodegradação, fato este que pode ser explicado devido um possível efeito de barreira da 

argila no sistema, o que também foi relatado por Iggui et al. (2015) onde observaram 

que a adição de montmorilonita organomodificada diminuía a taxa de degradação dos 

sistemas. Resultado divergente foi discutido por Oliveira et al. (2015) segundo o qual 

sistemas com vermiculita eram mais degradáveis que a matriz de Ecobrás
®
 pura. 

É evidente a ocorrência do processo de biodegradação, já que a superfície 

dos materiais se apresentou áspera e erodida após o tempo final de exposição. 

Percebem-se também fissuras, materiais particulados e vazios ao longo da superfície dos 

filmes, sendo mais pronunciado para o polímero puro. A presença de furos e cavidades 

também foram observados no teste de biodegradação de PHBV/montmorilonita 

realizado por Iggui et al. (2015). 

Após os 28 dias de biodegradação, os filmes apresentaram-se bastante 

frágeis para a realização de análise por MEV. Como pode ser visto, tanto o PHBV 

quanto os sistemas com vermiculita, sofreram o ataque de micro-organismos com 
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diminuição da perda de massa e de espessura nos filmes. Apenas no bionanocompósito 

com 6 % de vermiculita se observa a presença da argila agindo como barreira para o 

processo de biodegradação, mesmo assim, todas as superfícies se apresentaram quase 

que consumidas devido à ação de micro-organismos. Oliveira et al. (2015) observaram 

ranhuras e pequenas crateras nos bionanocompósitos de Ecobrás
®
 e vermiculita, 

sugerindo uma forte biodegradação, assim como neste estudo. 

A heterogeneidade dos materiais após o teste Sturm permite observar 

alterações na distribuição da vermiculita. Embora as micrografias MEV não se 

correlacionem com a taxa de biodegradação evidenciada por perda de massa e produção 

de CO2, é evidente que a biodegradação influenciou fortemente na morfologia dos 

bionanocompósitos, como observado também por Arcos-Hernandez et al. (2012) 

através de microscopia de força atômica na biodegradação de PHBV. 

3.3. INTERAÇÃO EMBALAGEM/ALIMENTO 

3.3.1. Teste de Migração 

Ao se trabalhar com bionanocompósitos para aplicação no setor de 

embalagens alimentícias é necessário a realização de ensaios de migração para 

quantificar a exposição humana a nanopartículas que migram de materiais destas 

embalagens. Segunda Torres et al. (2012) a migração é o processo de transferência de 

massa através do qual constituintes de baixo peso molecular inicialmente presentes na 

embalagem são liberados para o produto contido. Em embalagens de alimentos, este 

processo é fundamental, já que a transferência não deliberada de componentes 

indesejáveis na embalagem pode afetar a segurança alimentar para o consumidor, sendo 

possível que essa migração poderia eventualmente induzir alterações organolépticas dos 

alimentos.  

A Tabela 3.5 apresenta os resultados de migração total do PHBV puro e dos 

sistemas na presença de argila natural e organofilizada em simulantes específicos. A 

tolerância máxima permitida para migração total de embalagens plásticas que entrem 

em contato com os alimentos, de acordo com a Resolução 105/99 da ANVISA, é de 5,0 

mg/kg no Brasil. Desta forma, tem-se um excelente resultado para os 

bionanocompósitos elaborados, pois todos obtiveram médias de migração total 

inferiores a 5,0 mg/kg, indicando a real possibilidade de se utilizar este material como 
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embalagem alimentícia. Resultado semelhante foi encontrado por Yu et al. (2014) que 

observaram uma pequena migração de substâncias não voláteis do PHBV puro e de 

nanocompósitos de PHBV/nanotubos de carbono aos simulantes trimetilpentano e 

etanol. Segundo estes autores, o aumento no teor de nanotubos de carbono diminuiu 

significativamente a migração de compostos aos simulantes devido a melhor adesão a 

matriz polimérica. Resultado semelhante também foi observado nos estudos de Bucci, 

Tavares e Sell (2005) ao compararem as embalagens alimentícias de PHB com as 

convencionais de polipropileno (PP), evidenciando diferenças insignificantes entre na 

migração de ambos materiais. 

Tabela 3.5 - Resultados de migração total dos bionanocompósitos (mg/kg) em 

simulantes específicos, conforme Resolução 105/99 da ANVISA. 

Bionanocompósitos 
Água destilada Ácido acético 3 % Álcool etílico 15 % 

5 ºC 40 ºC 5 ºC 40 ºC 5 ºC 40 ºC 

PHBV puro 
1,346 ± 

0,019 

1,767 ± 

0,053 

2,240 ± 

0,023 

2,857 ± 

0,001 

2,101 ± 

0,030 

2,967 ± 

0,037 

PHBV + VMT 1 % 
1,578 ± 

0,077 

1,482 ± 

0,032 

2,653 ± 

0,096 

2,495 ± 

0,037 

0,702 ± 

0,002 

0,751 ± 

0,002 

PHBV + VMT 3 % 
0,646 ± 

0,047 

0,916 ± 

0,051 

1,277 ± 

0,051 

1,324 ± 

0,088 

0,049 ± 

0,007 

0,752 ± 

0,004 

PHBV + VMT 6 % 
1,365 ± 

0,007 

1,624 ± 

0,016 

1,268 ± 

0,063 

2,699 ± 

0,031 

0,172 ± 

0,051 

1,292 ± 

0,096 

PHBV + VMTO 1 % 
1,396 ± 

0,052 

1,669 ± 

0,051 

1,292 ± 

0,096 

1,496 ± 

0,052 

1,385 ± 

0,035 

1,012 ± 

0,003 

PHBV + VMTO 3 % 
1,306 ± 

0,072 

1,578 ± 

0,072 

2,367 ± 

0,076 

2,382 ± 

0,097 

2,590 ± 

0,059 

2,111 ± 

0,025 

PHBV + VMTO 6 % 
2,327 ± 

0,020 

2,764 ± 

0,081 

2,622 ± 

0,053 

2,517 ± 

0,096 

3,061 ± 

0,029 

2,881 ± 

0,034 

 

Segundo Cushen et al. (2012) a ingestão de alimentos previamente em 

contato com embalagem produzida com nanomateriais pode ser uma via de exposição à 

substâncias que possam causar problemas de saúde nos consumidores. No entanto, 

através desta análise de migração total com PHBV e seus bionanocompósitos, 

constatou-se que alimentos refrigerados (≈ 5 ºC) e de prateleira (≈ 40 ºC) podem ser 

acondicionados por estes materiais, visto que no ensaio realizado ocorreu a simulação 

de condições normais de contato embalagem-alimento. Assim como relatado por 

Bueno, Bucci e Tavares (2010) ao estudarem a interação entre embalagens PLA com 

iogurte, definindo tal material como apropriado para servir de embalagem alimentícia.  

Pôde-se observar também que a adição de argila natural à matriz polimérica, 

reduziu a migração do material a cada um dos simulantes, evidenciando uma melhora 

para a segurança alimentar. Isto observado por Rhim, Park e Ha (2013), que fizeram um 
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levantamento de estudos que relacionaram bionanocompósitos para aplicação em 

embalagens alimentícias, confirmando que a utilização de nanoargilas diminui a 

migração total ao alimento em comparação à matriz polimérica pura. Abreu et al. 

(2015) verificaram que a incorporação de argila montmorilonita à matriz de amido 

cumpriu com os limites de migração, indicando potencial de aplicação como 

embalagem alimentícia aos seus nanocompósitos. 

Os resultados indicaram que, para os três simulantes e as duas temperaturas 

utilizadas neste estudo, o bionanocompósito adicionado de 3 % de argila natural foi o 

que apresentou menor taxa de migração. Este resultado está coerente com o observado 

por Bott, Stormer e Franz (2014) que obtiveram, em seu estudo de migração para 

alimentos de nanopartículas de nitreto de titânio (TiN) presentes no polietileno de baixa 

densidade (PEBD), valores de 0,11 e 0,24 mg/kg migrados aos simulantes álcool etílico 

e ácido acético 3%, respectivamente. Estes autores também evidenciaram que nenhuma 

nanopartícula de titânio (Ti) migrou aos simulantes nos testes realizados. Ao avaliarem 

a migração de um antioxidante adicionado ao nanocompósito de polietileno de baixa 

densidade e montmorilonita, Busolo e Lagaron (2015) observaram que a migração do 

polímero puro foi muito pequena para os simulantes água e trimetilpentano, sendo que 

para o nanocompósito a migração foi insignificante indicando que a argila atua como 

uma barreira. 

Outro dado importante a ser observado é que os materiais com nanoargila 

natural tiveram menores valores de migração em relação aos bionanocompósitos com 

nanoargila organofílica. Isto pode ser devido à maior interação da vermiculita 

organomodificada com os simulantes utilizados, devido à presença do sal quaternário de 

amônio que possivelmente é mais propenso a reagir com outras substâncias presentes 

nos alimentos.  Silvestre, Duraccio e Cimmino (2011) afirmaram que a migração de 

uma substância está ligada fortemente a mobilidade da molécula dentro da matriz 

polimérica. Assim, assumindo o comportamento das partículas de argila como 

moléculas, percebeu-se que um maior tamanho destas resultou numa menor mobilidade 

da mesma dificultando sua migração, pois os bionanocompósitos naturais se 

apresentaram com maior quantidade de aglomerados de argila que os sistemas 

organofílicos, conforme resultados descritos por MEV no artigo anterior. De acordo 

com Requena et al. (2015) ao avaliarem nanocompósitos de polietileno de baixa 

densidade e montmorilonita observaram que a estrutura do nanocompósito influi 
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diretamente na migração de materiais, sendo que estruturas mais heterogêneas migraram 

menos que os nanocompósitos mais homogêneos. 

Segundo Silvestre, Duraccio e Cimmino (2011), um dos problemas da 

nanotecnologia em embalagens para alimentos é a segurança alimentar, pois os dados 

sobre a migração de nanopartículas aos alimentos são limitados. Sabe-se que a migração 

de nanopartículas pode ocorrer em embalagens alimentícias e por isso são necessários 

mais estudos sobre os efeitos destas na saúde humana.  

3.3.2. Análise Sensorial do Produto Alimentício – Iogurte 

A partir do teste de migração, verificou-se que o bionanocompósito que 

apresentou menor taxa de migração em relação a todos os simulantes foi o sistema com 

3 % de argila natural. Segundo Bucci, Tavares e Sell (2005), a migração de 

componentes da embalagem pode ocasionar alterações sensoriais perceptíveis e que, 

muitas vezes, não são detectáveis em análises cromatográficas simples. Desta forma, o 

bionanocompósito PHBV + VMT 3 % e a matriz de PHBV foram selecionados para 

acompanhamento via o teste de análise sensorial no intuito de verificar se mudanças 

organolépticas são perceptíveis ao paladar humano através de alimento em contato 

direto com estes filmes. Assim, realizou-se a análise sensorial com 62 provadores não 

treinados que são habituais consumidores de iogurte, tendo seu perfil discriminado na 

Figura 3.10.  

Figura 3.10 – Perfil característico dos degustadores selecionados para a avaliação 

sensorial: a) sexo; b) faixa etária, c) escolaridade. 
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Conforme avaliação das fichas do teste triangular (Anexo A) e a tabela de 

probabilidade do provador acertar qual amostra se apresentava diferente entre os três 

iogurtes ofertados, citada pela ABNT NBR ISO 4120 (BRASIL, 2013), obteve-se o 

resultado em porcentagem expresso na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Porcentagem de acerto quanto à presença do filme no iogurte. 
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Observou-se que os iogurtes contendo os filmes de PHBV puro foram mais 

perceptíveis ao paladar do que os que continham os filmes de PHBV + VMT 3 %. No 

entanto, os dois sistemas indicaram que não há diferença sensorial entre as amostras ao 

nível de 5% de significância. Pois para isto, o número de acertos deveria ser igual ou 

superior a 45,16 %, correspondendo a 28 provadores dos 62 que realizaram o teste. 

Para os iogurtes que continham o polímero puro em seu interior, verificou-

se que apenas 21 dos provadores acertaram a resposta perfazendo um total de 33,88 %. 

Destes, 7 degustadores descreveram que o sabor ácido estava mais pronunciado e que a 

consistência era menos cremosa que as demais. Ainda assim, as observações gerais 

foram de que a diferença perceptível é bastante sutil, sendo que muitos nem a notaram. 

Os acertos foram bem distribuídos entre os sexos, sendo de 12 e 9 acertos para mulheres 

e homens, respectivamente. Já em relação a escolaridade, a maior porcentagem de 

acertos veio dos estudantes do ensino médio, sendo 42,8 % do total. Isto é devido a este 

ser o grupo que mais consome este tipo de alimento, sendo mais suscetíveis a notarem 

diferenças mínimas no mesmo. Bueno, Bucci e Tavares (2010) encontraram resultado 

semelhante para a embalagem de poli(ácido lático) - PLA, onde não verificaram a 

diferença sensorial entre o iogurte com e sem PLA. 

Para o bionanocompósito, o resultado foi ainda melhor com pouca 

percepção de distinção entre o iogurte comercial e o que continha os filmes do PHBV + 

VMT 3 %, por parte dos provadores. Somente 17 pessoas acertaram o iogurte em que 

continha o filme, correspondendo a 27,42 %. Nenhum destes 17 degustadores soube 

dizer a diferença que sentiram, sendo transcrito apenas comentários do tipo: “Quase não 

percebi diferença entre a amostras, todas se apresentam com um bom sabor”. As 

mulheres foram as que mais acertaram, sendo 11 em comparação a 6 homens. Do 
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mesmo modo ocorrido com a análise sensorial do polímero puro, 64,70 % dos acertos 

foram de pessoas que se encontravam no ensino médio, que relataram serem 

consumidores assíduos de iogurte. Na literatura ainda não foram relatadas análises deste 

tipo para nanocompósitos, assim que comparando a trabalhos cuja finalidade seja a 

utilização como embalagem alimentícia, Bott, Stormer e Franz (2014) afirmaram que a 

segurança alimentar não será influenciada devido a exposição do consumidor a 

nanopartículas em contato com alimento. 

Muitos foram os comentários a respeito do teste em si, pouco conhecido 

para esta finalidade: de utilização de nanocompósitos em embalagens alimentícias. A 

legislação (BRASIL, 1999) diz que a embalagem é muitas vezes responsável pela 

garantia da qualidade do produto. Sendo assim, para a seleção adequada de uma 

embalagem para fins alimentícios é necessário avaliar algumas propriedades, como por 

exemplo a interação produto-embalagem. 

Conforme Bucci, Tavares e Sell (2005): 

 

Avaliar a interação produto-embalagem é fundamental para 

garantir que a embalagem, entre outras coisas, irá manter o 

sabor e o aroma do produto, ou até mesmo, devido aos 

materiais empregados na fabricação da embalagem e as 

características do produto, não irá, ela mesmo fornecer sabor 

e odor indesejáveis ao alimento (potencial de alteração 

sensorial de alimentos). 

 

De acordo com Silvestre, Duraccio e Cimmino (2011) a dispersão de argila 

em matrizes poliméricas limita a permeação de gases e melhora as propriedades de 

barreira do material, o que tem conduzido a utilização destes nanomateriais em 

aplicações diversas, como embalagens de alimentos. Desta forma, com os resultados 

obtidos pode-se inferir a que os bionanocompósitos elaborados podem servir como uma 

nova gama de materiais à base de PHBV que possam cumprir as exigências de 

embalagens para produtos alimentares. Corroborado também pelo estudo de Berthet et 

al. (2015) que avaliaram as propriedades de compósitos de PHBV e fibras de trigo para 

embalagens alimentícias. 
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4. CONCLUSÃO 

Ao ser analisada a caracterização térmica do PHBV puro e dos 

bionanocompósitos foi observado que os sistemas desenvolvidos com vermiculita 

natural apresentam uma estabilidade térmica ligeiramente maior que o PHBV puro, 

necessitando de temperaturas maiores para sua decomposição, sendo o sistema com 3 % 

de vermiculita natural o que mais se destacou, apresentando uma degradação mais 

branda. Já os bionanocompósitos com vermiculita organofílica apresentaram 

temperaturas mais baixas para o início da degradação térmica, diminuindo à medida que 

o teor de argila é elevado. A menor estabilidade térmica desses materiais está 

relacionado com os íons alquilamônios presentes na argila.  

Quanto a biodegradabilidade dos sistemas, verificou-se que o polímero puro 

apresenta maior taxa de degradação frente a maior quantidade de CO2 produzido 

durante os 28 dias de teste. Os bionanocompósitos apresentaram biodegradação 

semelhante a do PHBV, no entanto em menor produção de CO2. A perda de massa do 

material acompanhou o resultado da produção de gás carbônico, visto ainda que o 

sistema com 1 % de vermiculita natural apresentou certa barreira quanto a ação dos 

micro-organismos. Esta avaliação também foi corroborada através de inspeção visual e 

por micrografias MEV, onde foi observado a presença de crateras e diminuição de 

massa e espessura no material, assim como uma coloração que sugere a multiplicação 

dos micro-organismos. 

Ao avaliar-se a interação produto-embalagem por meio do teste de 

migração, verificou-se que os sistemas avaliados e o PHBV puro não apresentaram 

riscos significativos de migrarem material aos alimentos, pois todos mantiveram taxas 

de migração abaixo do limite máximo estipulado por lei. Notou-se que os sistemas com 

argila natural são menos propensos a migração de material do que os 

bionanocompósitos com vermiculita organomodificada. O sistema com 3 % de argila 

natural foi o que se apresentou com menor taxa de migração. Por meio de análise 

sensorial do iogurte sabor morango contendo filmes de PHBV puro e PHBV + VMT 3 

%, notou-se que nenhum possui diferença significativa a 5 % de probabilidade.  Assim, 

nenhum dos filmes testados modifica as características organolépticas do iogurte ao 

permanecerem em contato durante o tempo de armazenamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vários estudos já demonstraram um amplo campo de aplicações da 

nanotecnologia, sendo empregada em indústria de alimentos, na comunicação, 

informática, produção de energia, medicina e entre outros. Devido a utilização de cargas 

nanométricas, como a argila, na produção de bionanocompósitos de polímeros 

biodegradáveis, são observados melhores propriedades destes materiais frente as 

aplicações a que se destinam.  

Desta forma, observou-se neste estudo que a obtenção dos 

bionanocompósitos de PHBV e argila vermiculita natural e organofílica gerou sistemas 

com propriedades melhoradas em relação ao polímero puro. Constatou-se uma boa 

intercalação do sal quaternário de amônio na argila e observou-se estruturas específicas 

para os sistemas naturais e organofílicos, sendo que estas estruturas seriam mais bem 

definidas se dispuséssemos da técnica de MET. A estabilidade térmica dos 

bionanocompósitos naturais não foi significativamente alterada e a biodegradação dos 

sistemas se mostrou semelhante ao do polímero puro apresentando alta 

biodegradabilidade. Segundo os estudos realizados os bionanocompósitos elaborados 

podem ser aplicados como embalagens alimentícias sem prejudicar a qualidade do 

alimento e nem interferir na segurança alimentar para os consumidores. 

Diante disso, os bionanocompósitos de PHBV/vermiculita são materiais 

potencialmente novos, de baixo custo de produção e que assim servem de forma 

substancial para a substituição de polímeros sintéticos nas mais diversas aplicações, 

sendo evidenciado seu ótimo desempenho para utilização como embalagem alimentícia. 

Neste sentido, estes bionanocompósitos são alvos de pesquisas futuras para elucidar 

alguns ramos da nanotecnologia e adicionando a estes resultados poder definitivamente 

difundir sua produção e aplicação no mercado. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Utilizar diferentes sais de amônio para organofilizar a vermiculita e assim 

produzir os bionanocompósitos de PHBV; 

 

 Avaliar as propriedades mecânicas, termomecânicas e de barreira dos 

bionanocompósitos desenvolvidos neste estudo; 

 

 Averiguar a biodegradabilidade dos sistemas PHBV/vermiculita através de 

diferentes ensaios de biodegradação, como por exemplo: degradação hidrolítica 

ou em meio aquoso utilizando água do rio Parnaíba. 

 

 Determinação de migração específica de metais ou outros elementos dos 

bionanocompósitos aos alimentos. 

 

 Incorporar esses bionanocompósitos a base de argila natural em polímeros já 

utilizados na indústria de embalagens alimentícias. 
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ANEXO A – Ficha de Avaliação Sensorial (Teste Triangular) e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTES SABOR MORANGO EMBALADOS EM 

BIONANCOMPÓSITO PHBV/ARGILA 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Sexo: M (    )   F (    )                                  Escolaridade:  ____________________________ 

Faixa etária:     até 20 (   )      21 a 30(   )      31 a 40(   )         41 a 50 (   )     acima de 50(   ) 

 

Caso você concorde em participar deste teste e não tenha alergia e/ou outros problemas de saúde relacionados 

à ingestão deste produto, por favor assine esta ficha: 

ASSINATURA: ___________________________________________________ DATA: ____/____/______ 

 

Instruções para o teste: 

 Você receberá quatro grupos com 3 amostras de iogurte sabor morango cada; 

 Analise cada grupo separadamente; 

 Copie os códigos das amostras nos respectivos espaços; 

 Deguste cuidadosamente cada uma das amostras; 

 Marque um “X” ao lado da amostra diferente, não importando sua preferência. 

 

GRUPO CÓDIGO DA 

AMOSTRA 

AMOSTRA 

DIFERENTE  

(sabor e/ou textura) 

 

I 

  

  

  

 

 

II 

  

  

  

 

 

III 

  

  

  

 

 

IV 

  

  

  

 

Comentários: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Resolução CNS 466/2012) 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

CPF: __________________, estou sendo convidado a participar de um estudo 

denominado “Iogurte de morango embalado em bionanocompósito”, cujo objetivo é 

desenvolver bionanocompósitos a partir das matrizes poliméricas de PHBV e argila 

vermiculita natural e também na forma organofilizada, os quais serão caracterizados 

quanto a aplicação em embalagens alimentícias através de análise sensorial por teste de 

diferença – teste triangular.  

A minha participação no referido estudo será de comparecer 1 vez, onde fui 

solicitado a avaliar alguma diferença perceptível ao paladar nas amostras de iogurte 

fornecidas durante a sessão de avaliação previamente agendada no Laboratório de 

Análise Sensorial do IFPI Campus Central. 

Recebi esclarecimentos que a ingestão desse produto pode promover reações 

indesejáveis à minha saúde caso eu apresente restrições principalmente à lactose ou 

alergia a qualquer outro componente do iogurte. A equipe é treinada e está preparada 

para contornar eventuais riscos, desconfortos ou incômodo que o participante venha a 

sofrer em decorrência da participação na pesquisa. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. Também fui informado de que pode haver recusa a participação no 

estudo, bem como pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem 

justificativa. 

Entendo que poderei, a qualquer momento, entrar em contato com o pesquisador 

responsável pelos telefones: (86) 3228-2042 ou (86) 9905-8777, caso haja algum efeito 

inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde física e/ou mental. 

É garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Desta forma, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação, 

concordo voluntariamente e expresso meu total consentimento em participar do projeto. 

 

Assinatura do participante: ________________________________________________ 

 

Telefone/e-mail: ________________________________________________________ 

 

Teresina – PI, ____/____/2015. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação neste estudo. 

   

______________________________________________________ 

Dilson Cristino da Costa Reis 

Pesquisador Responsável 

Telefone: (86) 9905-8777   e-mail: reis.dilson@hotmail.com 

Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais – UFPI 

mailto:reis.dilson@hotmail.com

