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Resumo 

Os bionanocompósitos de Ecovio-PHB-CNC tem melhor 

desempenho devido a biodegrabilidade do PLA e do 

PBAT, a alta cristalinidade do PHB e as boas 

propriedades mecânicas do CNC. O PBAT é um 

poliadipato que pode atuar como plastificante e melhora 

a processabilidade da blenda polimérica. 

Introdução  

O poliácido lático (PLA) é o biopolímero mais utilizado 

para aplicações de embalagens (rígidas e flexíveis, 

como garrafas e sacolas) e tem uma melhoria 

significativa de suas propriedades quando se mistura 

com o polihidroxibutirato (PHB), este que possui alta 

cristalinidade (55-80%), promovendo boas propriedades 

mecânicas como módulo elástico igual a 3GPa e 

resistência a tração de 29MPa. A celulose nanocristalina 

(CNC) possui elevadas propriedades mecânicas aliadas 

à biodegrabilidade e favorece a dispersão dos dois 

polímeros na blenda, sendo uma mistura de fácil 

processamento. 

Material e Métodos 

Materiais: Ecovio (Basf), PHB e CNC (Celluforce). O 

Ecovio é uma blenda biopolímerica constituída de PLA e 

poli(adipato-co-tereftalato de butileno) (PBAT).  

Métodos: Os materiais foram secos em uma estufa e 

processados em uma mini extrusora de rosca simples a 

190°C, produzindo os bionanocompósitos na forma de 

filamentos. 
Foram feitas 6 formulações diferentes: Ecovio puro; PHB 
puro; Ecovio/3%CNC; PHB/3%CNC; blenda de 
75%Ecovio/25%PHB e nanocompósito de 
75%Ecovio/25%PHB/3%CNC. Todas as amostras foram 
extrudadas e mantidas na forma de filamentos. 

As amostras foram caracterizadas termicamente 

utilizando o equipamento DSC-60 Shimadzu.  

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra um gráfico de fluxo de calor (DSC) vs 
temperatura para a amostras de PHB puro e  
75%Ecovio/25%PHB/3%CNC. Para o PHB são 
observados picos de fusão (1) e cristalização (2) muito 
mais intensos que os obtidos para o nanocompósito 
devido à sua maior cristalinidade. Nas curvas do 
nanocompósito, observa-se no início  do aquecimento a 
transição vítrea do PLA (3). Também pode ser 
observado pico de cristalização a frio (4) e os picos de 

fusão do PLA (5) e do PHB (6). Para este último, como 
esperado, o pico de fusão é bem menos intenso que no 
polímero puro, pois a matriz apresenta apenas 25% de 
PHB.  No resfriamento, há um pico exotérmico 
extremamente intenso para o PHB puro (2). Entretanto, 
no nanocompósito o pico de cristalização do PHB se 
apresenta muito menos intenso (6).   

 
Figura 1. Termograma de DSC para a amostra de nanocompósito com 
3% CNC em matriz 75%Ecovio/25%PHB. 

Entretanto, na extrusão, o PHB puro mostrou-se um 
material mais difícil de se processar, apresentando 
filamentos extremamente aderentes durante o 
bobinamento dos filamentos.  Provavelmente este 
comportamento está associado à cristalização 
(solidificação) ter seu término em baixas temperaturas, 
próximas a 75 ºC. Tanto o Ecovio puro quanto os 
nanocompósitos não tiveram problemas em seu 
processamento em virtude do PBAT melhorar a 
processabilidade da mistura. 
 

Conclusão ou Conclusões 

Com o ensaio de DSC do nanocompósito, observou-se 

com clareza os picos característicos de polímeros 

cristalinos (picos endotérmicos e exotérmicos).  
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