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Através da análise dos resultados de MEV ver~
que ocorrem mudanças morfológicas dero
considerando-se a erosão da superficie e"'~
liberação de camadas do filme. Há evidêni,
biodegradação do PHB na blenda ocoiTâ>/'
perda de camadas mais externas do PHB "'<,

descamação). Outras evidências de degraruiç~;
foram comprovadas através das medidlli(\
(mudanças nas vibrações de bandas de C-Ó;ú'
1100 a 1200 em-I). Verificou-se ainda que,~<
do PP dificulta a biodegradação do''':'
biodegradável.

O uso intenso de plásticos no mundo gera uma grande
quantidade de resíduos plásticos, que duram até cerca
de 200 anos no meio ambiente. Para minimizar este
efeito é relevante intensificar a busca de novos
materiais poliméricos: as blendas de polímeros
biodegradáveis com polímeros sintéticos. Este é um
campo amplo e que necessita muita pesquisa na
investigação das propriedades destas blendas e de sua
resposta a diferentes tratamentos, visando sua
degradação. As blendas empregadas neste estudo são
de polímeros biodegradáveis como
poli(hidroxibutirato) (PHB) e poli(caprolactona) (PCL)
comum polímero sintético, o Polipropileno (PP), em
concentração minoritária.

Materiais e Métodos

Os filmes finos das blendas contendo 80% em massa
do polímero biodegradável (PHB ou PCL) e 20% em
massa do PP foram preparados utilizando-se um
misturador interno (reômetro de Torque - Haake), com
posterior prensagem.
Estes filmes foram submetidos ao biotratamento em um
meio de cultura contendo o fungo Phanerochaete
chrysosporium Burds por 4 meses e em estufa B.O.D.
com temperatura controlada (28-30° C)
A caracterização morfológica e estrutural destes filmes,
antes e após o biotratamento, foi feita através de
técnicas como microscopia eletrônica de varredura
(MEV) eFTIR

Resultados

MEV das blendas de PHBIPP (80/20 % em massa)
(figura 1), apresentou mudanças morfológicas
significativas da blenda após o biotratamento.

Figuras 1. Micrografias eletrônicas de varredura das
blendas de PHB/PP (80:20)
a) antes do biotratamento b) após o biotramento
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